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Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00 - 20:00. Ajourneringar kl 17:0517:15 samt 18:05

Närvarande ledamöter:

Klas Nordh (FP), ordförande
Mikael Berglund (M)
Jan Skog (M)
Dennis Larsen (M)
Dan Björk (M)
Boel Holgersson (C)
Lars-Erik Carlbom (FP) §§ 99-101
Chatarina Engström (KD)
Eva Eriksson (S)
Paula Örn (S)
Dennis Ljunggren (S)
Monica Samuelsson (S)
Natalya Raad (S)
Elaine Björkman (S)
Peter Ohlsson (S)
Johnny Sundling (V)
Peter Rosengren (MP)
Jan A. Pressfeldt (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Lars-Eric Calås (AD)
Rune Karlsson (SD)

Peter Kornesjö (M)
Kajsa Nilsson (M) §§ 90-95, 97-101
Ewa Johansson (M)
Fredrik Johansson (M)
Åke Johansson (M)
Rose-Marie Fihn (FP)
Sune Rydén (KD)
Jarl Karlsson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Jean Altun (S)
Willy Kölborg (S) §§ 99-101
Hasse Andersson (S)
Toni Andersson (S)
Catharina Eliasson (S)
Göran Karlsson (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Minna Jernström (MP)
Ingela Nordhall (AD)
Helene Ahlberg (AD)
Sven Rydén (AD)
Johan Fjellheim (SD) §§ 99-101

Tjänstgörande ersättare:

Inge Nilsson (M)
Angelica Hasanovic (M)
Stina-Kajsa Melin (S)
Robert Jansson (SD)

Lennarth Nilsson (M) §§ 90-95, 97-101
Åke Niklasson (C)
Tyrone Hansson (S)
Viveca Arvidsson (S)

Ersättare och övriga deltagare: Joanna Wolodarska Nord (FP) §§ 99-101 Tony Karlsson (KD)
Klas Karlsson (S) §§ 99-101
Rikard Paulin (S) §§ 99-101
Mohammed Bitar (S)
Dennis Thomsen (S)
Tommy Gustafsson (V) §§ 99-101
Börje Ohlsson (AD)
Maria Ohlsson (AD)
Irma Solving (AD)
Erik Lidberg, kommunchef

Cecilia Stedt, sekreterare

Utses att justera:

Boel Holgersson och Paula Örn

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7 2012-06-20, klockan 11:00

Paragrafer:

90-101

Underskrifter:
………………………………………
Cecilia Stedt, Sekreterare
………………………………………
Klas Nordh, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
Boel Holgersson, Justerare
Paula Örn, Justerare
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KF § 90

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.
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KF § 91

KS0003/12

Avsägelse från förtroendeuppdraget som kontaktpolitiker åt ungdomsfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-23 § 48 att entlediga Anitha Kristiansson (C) från
förtroendeuppdraget som kontaktpolitiker åt ungdomsfullmäktige. Fullmäktige beslutade även
att bordlägga frågan om val av ny kontaktpolitiker.
Under fullmäktiges sammanträde 2012-05-28 § 72 behandlades ärendet igen och fullmäktige
beslutade att bordlägga ärendet.
Vid dagens sammanträde föreslår valberedningen att Boel Holgersson (C) väljs till ny
kontaktpolitiker åt ungdomsfullmäktige.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse Boel Holgersson (C) till ny kontaktpolitiker åt
ungdomsfullmäktige.
__
Expedieras till
Boel Holgersson
Kommunsekreterare
Utvecklings- och förvaltningsseketerare
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KF § 92

KS0003/12

Avsägelse från förtroendeuppdraget som 1:e vice ordförande i presidiet för
ortsutvecklingsmöten i Skepplanda
Till dagens sammanträde har Maria Bergérus (V) inkommit med en begäran om att få bli
entledigad från förtroendeuppdraget som 1:e vice ordförande i presidiet för
ortsutvecklingsmöten i Skepplanda.
Valberedningen föreslår att Maria Bergérus (V) ska entledigas från förtroendeuppdraget samt
att Johnny Sundling (V) väljs till ny 1:e vice ordförande i presidiet för ortsutvecklingsmöten i
Skepplanda.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Maria Bergérus (V) från förtroendeuppdraget.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Johnny Sundling (V) väljs till ny 1:e vice ordförande i
presidiet för ortsutvecklingsmöten i Skepplanda.
__
Expedieras till
Maria Bergérus
Johnny Sundling
Kommunsekreterare
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
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KF § 93

KS0003/12

Rättelser av val
Med anledning av att några felaktigheter upptäckts i samband med föregående fullmäktiges
val, 2012-05-28 §§ 76, 77 och 78, föreslås valen revideras.
Detta innebär att Dan Björk (M) föreslås bli ersättare i arbetsutskottet för
arbetsmarknadsfrågor, arbetsutskottet för individärenden och arbetsutskottet för omsorgsoch arbetsmarknadsnämnd, istället för ordinarie ledamot. Vidare innebär revideringen att Dan
Björk (M) entledigas från uppdraget som 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
samt att Erik Karlsson (M) väljs till ny 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att Dan Björk (M) blir ersättare i arbetsutskottet för
arbetsmarknadsfrågor, arbetsutskottet för individärenden och arbetsutskottet för
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd.
2. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Dan Björk (M) från förtroendeuppdraget
som 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
3. Kommunfullmäktige beslutar att Erik Karlsson (M) väljs till ny 2:e ordförande i kulturoch fritidsnämnden.
__
Expedieras till
Dan Björk
Erik Karlsson
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunsekreterare
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KF § 94

KS0002/12

Uppföljningsrapport 2, 2012-04-30
Nämnderna ska lämna 5 uppföljningsrapporter under året, varav den andra ska avse
ekonomiskt utfall t o m april månad. Rapporten ska förutom ett redovisat resultat för perioden
även innehålla en prognos för årets utfall. En rapportering av hur arbetet fortskrider för att
uppfylla målen i Verksamhetsplan 2012-2014 ska också lämnas. Nämndernas rapportering är
en förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna utöva styrning och tillsyn över
kommunens verksamhet och ekonomiska ställning.
Uppföljningsrapport 2 ger en ljusare bild av det ekonomiska läget än uppföljningsrapport 1.
Periodens resultat är 30 Mkr och nämndernas sammantagna uppgifter ger en total årsprognos
på 25,3 Mkr vilket är en positiv budgetavvikelse på 15,3 Mkr. SKL:s skatteprognos i cirkulär
12:15 ger en förbättring på drygt 9 Mkr. Härtill kommer en beräknad positiv avvikelse i
förhållande till budget för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och pensioner på ca 9 Mkr.
Negativt är att Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden försämrat sin prognos med 5 Mkr.
Kommunstyrelsen har uppmanat nämnderna att redovisa det utrymme som uppstår efter lägre
kapitalkostnader på grund av senarelagda investeringar. I rapporterna har
sektorerna/nämnderna redovisat på något olika sätt. Efter en genomgång av nämndernas
kommentarer föreslår sektor kommunstyrelsen att kultur- och fritidsnämnden,
utbildningsnämnden, omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden
får behålla detta ekonomiska utrymme för att inom den totala ramen finansiera årets
verksamhet. Nämnderna måste dock ansvara för att verksamhetens kostnadsnivå på sikt
anpassas så att när väl investeringarna är genomförda och de faktiska kapitalkostnaderna faller
ut kan rymmas inom befintliga ramar. Det överskott som uppstår inom internhyresmodellen
för fastighet föreslås användas till förstärkta underhållsinsatser. Kommunstyrelsen bör lämna
ett överskott på 0,9 Mkr för resterande differens på kapitalkostnaderna. Affärsverksamheten
har en separat ekonomi och innefattas inte i detta. Om kommunstyrelsen godkänner denna
hantering av kapitalkostnaderna är prognosen för årets resultat 23,9 Mkr.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-05-10.
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att arbetsutskottets femte beslutsförslag:
Kommunfullmäktige uppmanar omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att
anpassa verksamhetens kostnader till tilldelad ekonomisk ram.
stryks.
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att ta
fram förslag på framtida kostnadssänkande åtgärder. Uppdraget ska finansieras inom det
budgeterade totalresultatet för Ale kommun 2012. Redovisning av uppdraget sker på
kommunstyrelsen i september i samband med uppföljningsrapporten.
Justerandes sign
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Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden tillåts överskrida 2012 års budgetram med 5 mkr.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt första egna tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt andra egna tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att ta fram förslag på framtida
kostnadssänkande åtgärder. Uppdraget ska finansieras inom det budgeterade totalresultatet
för Ale kommun 2012. Redovisning av uppdraget sker på kommunstyrelsen i september i
samband med uppföljningsrapporten.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 2, 2012-04-30.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden,
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden under år 2012 får
disponera det ekonomiska utrymme som uppstår på grund av lägre kapitalkostnader för att
täcka övriga kostnader i verksamheten.
3. Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen redovisar ett överskott på grund av
minskade kapitalkostnader för 2012 på ca 900 tkr.
4. Kommunfullmäktige beslutar att överskottet inom internhyresmodellen på grund av lägre
kapitalkostnader 2012 ska användas till förstärkta underhållsinsatser.
5. Kommunfullmäktige beslutar att omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden tillåts överskrida
2012 års budgetram med 5 mkr.
Inlägg
Jarl Karlsson (S), Boel Holgersson (C) och Hasse Andersson (S).
Under kommunfullmäktiges sammanträde tillstyrker Mikael Berglund (M) kommunstyrelsens
förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 2, 2012-04-30.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden,
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden under år 2012
får disponera det ekonomiska utrymme som uppstår på grund av lägre
kapitalkostnader för att täcka övriga kostnader i verksamheten.
3. Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen redovisar ett överskott på grund av
minskade kapitalkostnader för 2012 på ca 900 tkr.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

10(25)

Kommunfullmäktige
2012-06-18
4. Kommunfullmäktige beslutar att överskottet inom internhyresmodellen på grund av
lägra kapitalkostnader 2012 ska användas till förstärkta underhållsinsatser.
5. Kommunfullmäktige beslutar att omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden tillåts
överskrida 2012 års budgetram med 5 mkr.

___
Expedieras till:
Samtliga nämnder och sektorchefer
Ekonomichefen
Redovisningschefen
Budgetchefen
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KF § 95

KS0028/12

Revisionsberättelse 2011
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen i Ale kommun granskat kommunens årsbokslut
för år 2011. Vid granskningen har inte framkommit annat än att bokslutet i allt väsentligt
upprättats i enlighet med lag om kommunal redovisning och god redovisningssed i kommunal
verksamhet. KPMG har i sin granskning inte noterat materiella felaktigheter i årsbokslutet. I
rapporten vill revisorerna dock rikta uppmärksamhet på följande:
 Redovisningen är inte så upplagd att intjänad och uttagen semester bokförs löpande
under året.
 Avsaknaden av tydliga och konkreta mål fastställda av kommunfullmäktige försvårar
uppföljningen och utvärderingen av verksamhet och ekonomi för den period som
årsredovisningen omfattar.
Revisionen har även tidigare år påpekat förhållandena beträffande redovisningen av
semesterlön/skuld. Tyvärr är det inte möjligt att göra en förändring med nuvarande
personalsystem, utan detta får anstå tills kommunen bytt system.
Avsaknaden av tydliga och konkreta mål har försvårat uppföljningen och utvärderingen av
verksamhet och ekonomi. Som ett genomgående drag påpekar också revisorerna vid
uppföljning av nämndplanerna, att detta försvåras av att verksamheterna inte är organiserade
på det sätt som planerna är skrivna. Sektor kommunstyrelsen anser att kommunfullmäktiges
verksamhetsplan bör struktureras så att den utgör ett tydligt styrdokument för nämnderna och
den kommunala organisationen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-04-24.
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar revisionens synpunkter och överlämnar handlingen till
kommunfullmäktige.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera revisionens revisionsberättelse 2011.
___
Expedieras till:
Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

12(25)

Kommunfullmäktige
2012-06-18

KF § 96

KS0099/10

Antagande av detaljplan för skola utmed Norra Kilandavägen, inom del av Nödinge
4:82
Kommunstyrelsen beslutade 2010-05-18 att lokalisera en ny skola i Nödinge till det tidigare
studerade verksamhetsområdet längs Norra Kilandavägen, samt uppdrog till dåvarande Miljöoch byggnämnden att påbörja detaljplaneläggning av området. På grund av ny majoritet i
kommunstyrelsen ville man från sektor samhällsbyggnads sida få detta beslut bekräftat även
från den nya majoriteten. Detta gjordes genom ett nytt beslut i kommunstyrelsen 2011-03-15 §
78.
Planens syfte är att ge möjlighet till etablering av en ny skola i Nödinge samt att säkerställa ett
grönområde för skolan och allmänhetens behov mellan det nya skolområdet och Rödjans
verksamhetsområde.
Planförslaget var föremål för samråd mellan den 13 sep och den 13 okt – 2011. Ett
samrådsmöte hölls den 21 sep 2011 där berörda grannfastigheter var inbjudna. Endast ägarna
till fastighet Nödinge 4:53 precis öster om den planerade infarten till skolan, kom på mötet.
Detaljplanen var därefter föremål för utställning mellan den 28 februari och den 27 mars 2012.
Sektor samhällsbyggnad föreslår, enligt förutsättningarna i samhällsbyggnadsnämndens beslut
2012-05-16 § 80, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta rubricerat
planförslag. Detta enligt reglerna i plan- och bygglagen 5 kap 29 §.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Erik Wikström, tillförordnad
stadsarkitekt, 2012-05-16.
Handläggare: Emelie Johansson, planarkitekt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-05-22 § 92 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande
Rose-Marie Fihn (FP) yrkar att sektor samhällsbyggnads beslutsförslag:
Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan- och bygglagen förslag till detaljplan för skola utmed
Norra Kilandavägen inom del av fastighet Nödinge 4:82.
ersätts med:
Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan- och bygglagen förslag till detaljplan för skola utmed
Norra Kilandavägen inom del av fastighet Nödinge 4:82. Särskild fokus ska ligga på en trafiksäker lösning.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på dels sektor samhällsbyggnads beslutsförslag och dels på
Rose-Marie Fihns yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Rose-Marie
Fihns yrkande.
Justerandes sign
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BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan- och bygglagen förslag till
detaljplan för skola utmed Norra Kilandavägen inom del av fastighet Nödinge 4:82.
Särskild fokus ska ligga på en trafiksäker lösning.
Under kommunfullmäktiges sammanträde anmäler Kajsa Nilsson (M) och Lennarth Nilsson
(M) jäv och deltar således inte i beslutet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan- och bygglagen förslag till
detaljplan för skola utmed Norra Kilandavägen inom del av fastighet Nödinge 4:82.
Särskild fokus ska ligga på en trafiksäker lösning.
___
Expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
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KF § 97

KS0095/12

Beslut om låneram 2012
Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-31 § 143 om Verksamhetsplan för Ale kommun. Två
punkter (p 7 och p 8) i beslutet angav kommunens låneram och vem som fick underteckna
erforderliga lånehandlingar. Ett överklagande av kommunfullmäktiges beslut p 11 angående
borgensavgift för AB Alebyggen har skett. En dom förväntas i Förvaltningsrätten den 18 juni
2012. På grund av överklagandet kan inte Förvaltningsrätten utfärda ett laga kraftbevis för
ovanstående paragraf även om inte överklagandet gäller innehållet i övriga punkter. För att
kunna göra försörja kommunen med likvida medel måste omsättning av gamla lån samt
nyupplåning ske under 2012. Detta är inte möjligt utan ett lagakraft vunnet beslut från
kommunfullmäktige. Sektor kommunstyrelsen önskar därför att kommunfullmäktige i ett
separat ärende ånyo fattar beslut om det två punkterna som berör upplåning 2012.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-05-21.
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 250 Mkr
under 2012.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller
deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga
lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven ram.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 250 Mkr
under 2012.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller
deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga
lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven ram.
___
Expedieras till
Ekonomichef
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KF § 98
Utdelning av ungdomsstipendiet "Ett gott föredöme"
I Ale kommun finns det ett stipendium som delas ut till ungdomar under 25 år eller till
föreningar och ideella organisationer som arbetar med barn- och ungdomsfrågor utifrån
ungdomars perspektiv.
Årets stipendiater är Felicia Edenby som tilldelas ett stipendium på 5000 kr och Guntorps
SMU – scouter som tilldelas ett stipendium på 10 000 kr.
Under kommunfullmäktiges sammanträde delar kommunalråd Mikael Berglund (M) och
representant från ICA – handlarna Marianne Sjöö, ut stipendierna.
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KF § 99

KS0091/12

Budget och verksamhetsplan 2013 - 2015
Föreligger förslag till verksamhetsplan för åren 2013-2015 från Moderata samlingspartiet,
Aledemokraterna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-05-22 § 90 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Beslutsunderlag:
Föreligger förslag till verksamhetsplan för åren 2013-2015 från Moderata samlingspartiet,
Aledemokraterna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Klas Karlsson (S), Viveca Arvidsson (S), Göran Karlsson
(V) och Peter Rosengren (MP) meddelar att de avvaktar ställningstagande tills ärendet
behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt följande:
1. Kommunfullmäktige antar Moderata samlingspartiets, Aledemokraternas, Folkpartiet
liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas verksamhetsplan för åren 2013-2015
med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för 2013.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2013 ska vara 21,87 kr
per skattekrona.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut
om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från sektor
kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2013 senast 2012-11-30 och att redovisa
respektive nämndplan och detaljbudget för år 2013 vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 10 december 2012.
4. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom sin
totala investeringsbudget 2013 efter godkännande av kommunstyrelsen.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar under år 2013 när löneavtalen har färdigförhandlats.
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 500 Mnkr
under år 2013. Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 55 mnkr.
7. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller
deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga
lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven ram.
8. Kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner ”återlånas” för
att begränsa den externa låneskulden.
9. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiven för AB Alebyggen.
10. Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2013 ska erlägga en årlig
borgensavgift på 0,5 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje
tertial.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar Moderata samlingspartiets, Aledemokraternas, Folkpartiet
liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas verksamhetsplan för åren 2013-2015
med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för 2013.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2013 ska vara 21,87 kr
per skattekrona.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut
om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från sektor
kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2013 senast 2012-11-30 och att redovisa
respektive nämndplan och detaljbudget för år 2013 vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 10 december 2012.
4. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom sin
totala investeringsbudget 2013 efter godkännande av kommunstyrelsen.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar under år 2013 när löneavtalen har färdigförhandlats.
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 500 Mnkr
under år 2013. Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 55 mnkr.
7. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller
deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga
lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven ram.
8. Kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner ”återlånas” för
att begränsa den externa låneskulden.
9. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiven för AB Alebyggen.
10. Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2013 ska erlägga en årlig
borgensavgift på 0,5 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje
tertial.
Protokollsanteckning
Kommunchef Erik Lidberg lämnar följande protokollsanteckning:
Kommunchefen konstaterar att kravet på god ekonomisk hushållning kräver att resultatet bör
ligga på en nivå som realt konsoliderar ekonomin på kort och lång sikt. För det krävs ett
resultat som bidrar till att finansiera planerade investeringar. Det är viktigt att resultatnivån
återställs efter denna budgetperiod så att inte kommande generationer får en alltför tung
skuldbörda.
Inlägg
Elena Fridfelt (C)
Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Mikael Berglund (M), Jan Skog (M), RoseMarie Fihn (FP), Boel Holgersson (C), Jan A Pressfeldt (AD) och Sune Rydén (KD) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Paula Örn (S), Ingmarie Torstensson (V),
Johnny Sundling (V), Peter Rosengren (MP), Dennis Ljunggren (S), Jarl Karlsson (S), Tyrone
Hansson (S) och Hasse Andersson (S) bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och
miljöpartiets förslag till budget 2013-2014.
Paula Örn (S), Hasse Andersson (S) och Peter Rosengren (MP) yrkar i händelse av att framlagt
budgetförslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet inte får stöd från
kommunfullmäktige på följande ändringsyrkanden i kommunstyrelsens förslag:
9. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiven för AB Alebyggen med
ändringen att näst sista meningen i femte stycket stryks. Med andra ord stryks
meningen ”Bolaget ska överväga ombildande av hyresrätt till bostadsrätt föra
främja ett varierat bostadsutbud och frigöra kapital för nybyggnation och
underhåll”.
10. Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2013 ska erlägga en årlig
borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen
varje tertial.
Kommunfullmäktige beslutar under detta ärende att ajournera sig kl 17.05-17.20 samt kl
18.05-19.00.
Yrkande
Kommunstyrelsens budgetförslag beslutat 2012-06-05
Budgetförslag från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.
Ändringsyrkanden
Paula Örns (S) yrkande om ändring i kommunstyrelsens förslag punkt 9 angående ägardirektiv
för AB Alebyggen.
Paula Örns (S) yrkande om ändring i kommunstyrelsens förslag punkt 10 angående
borgensavgift.
Ordning för beslutsfattande
Ordförande Klas Nordh (FP) redovisar följande beslutsordning:
1.
2.
3.
4.

Verksamhetsplan 2013-2015 (kommunstyrelsens förslag punkt 1)
Kommunstyrelsens förslag punkterna 2-8
Kommunstyrelsens förslag punkt 9
Kommunstyrelsens förslag punkt 10

Propositionsordning 1
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till verksamhetsplan 2013-2015
och socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till verksamhetsplan 20132015. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
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Omröstning
Votering begärs. Följande voteringsproposition begärs:
Ja –röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej –röst för bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag.
Kommunfullmäktige beslutar med 27 ja –röster mot 22 nej –röster att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas från samtliga tjänstgörande ledamöter i socialdemokraterna,
vänsterpartiet och miljöpartiet till förmån för eget yttrande.
Propositionsordning 2
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag, punkterna 2-8. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag, punkterna 2-8.
Propositionsordning 3
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 9 och Paula Örns (S)
ändringsyrkande angående punkt 9. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas från samtliga tjänstgörande ledamöter i socialdemokraterna,
vänsterpartiet och miljöpartiet till förmån för eget yttrande.
Propositionsordning 4
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 10och Paula Örns (S)
ändringsyrkande angående punkt 10. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Votering begärs. Följande voteringsproposition begärs:
Ja –röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej –röst för bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag.
Kommunfullmäktige beslutar med 27 ja –röster mot 22 nej –röster att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas från samtliga tjänstgörande ledamöter i socialdemokraterna,
vänsterpartiet och miljöpartiet till förmån för eget yttrande.
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BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar Moderata samlingspartiets, Aledemokraternas, Folkpartiet
liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas verksamhetsplan för åren 2013-2015
med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för 2013.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2013 ska vara 21,87 kr per
skattekrona.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut
om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från sektor
kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2013 senast 2012-11-30 och att redovisa
respektive nämndplan och detaljbudget för år 2013 vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 10 december 2012.
4. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom sin
totala investeringsbudget 2013 efter godkännande av kommunstyrelsen.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar under år 2013 när löneavtalen har färdigförhandlats.
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 500 Mnkr
under år 2013. Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 55 mnkr.
7. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller
deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga
lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven ram.
8. Kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner ”återlånas” för
att begränsa den externa låneskulden.
9. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiven för AB Alebyggen.
10. Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2013 ska erlägga en årlig
borgensavgift på 0,5 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje tertial.
___
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Ekonomichef
Budgetchef
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Omröstningslista för § 99 (Propositionsordning 1 angående verksamhetsplan 2013-2015)
Ja
Peter Kornesjö (M)
Mikael Berglund (M)
Inge Nilsson (M)
Lennarth Nilsson (M)
Kajsa Nilsson (M)
Jan Skog (M)
Angelica Hasanovic (M)
Dennis Larsen(M)
Fredrik Johansson (M)
Dan Björk (M)
Åke Johansson (M)
Boel Holgersson (C)
Åke Niklasson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Sune Rydén (KD)
Chatarina Engström (KD)
Jarl Karlsson (S)
Eva Eriksson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Paula Örn (S)
Jean Altun (S)
Stina-Kajsa Melin (S)
Dennis Ljunggren (S)
Tyrone Hansson (S)
Willy Kölborg (S)
Monica Samuelsson (S)
Hasse Andersson (S)
Natalya Raad (S)
Toni Andersson (S)
Elaine Björkman (S)
Chatarina Eliasson (S)
Viveca Arvidsson(S)
Peter Ohlsson (S)
Göran Karlsson (V)
Johnny Sundling (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)
Minna Jernström (MP)
Jan A Pressfeldt (AD)
Ingela Nordhall (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Heléne Ahlberg (AD)
Lars-Eric Calås(AD)
Sven Rydén (AD)
Rune Carlsson (SD)
Johan Fjellheim (SD)
Robert Jansson (SD)
Klas Nordh (FP)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Summa

27
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Omröstningslista för § 99 (Propositionsordning 4 angående ändringsyrkande beträffande
borgensavgift)
Ja
Peter Kornesjö (M)
Mikael Berglund (M)
Inge Nilsson (M)
Lennarth Nilsson (M)
Kajsa Nilsson (M)
Jan Skog (M)
Angelica Hasanovic (M)
Dennis Larsen(M)
Fredrik Johansson (M)
Dan Björk (M)
Åke Johansson (M)
Boel Holgersson (C)
Åke Niklasson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Sune Rydén (KD)
Chatarina Engström (KD)
Jarl Karlsson (S)
Eva Eriksson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Paula Örn (S)
Jean Altun (S)
Stina-Kajsa Melin (S)
Dennis Ljunggren (S)
Tyrone Hansson (S)
Willy Kölborg (S)
Monica Samuelsson (S)
Hasse Andersson (S)
Natalya Raad (S)
Toni Andersson (S)
Elaine Björkman (S)
Chatarina Eliasson (S)
Viveca Arvidsson(S)
Peter Ohlsson (S)
Göran Karlsson (V)
Johnny Sundling (V)
Ingmarie Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)
Minna Jernström (MP)
Jan A Pressfeldt (AD)
Ingela Nordhall (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Heléne Ahlberg (AD)
Lars-Eric Calås(AD)
Sven Rydén (AD)
Rune Carlsson (SD)
Johan Fjellheim (SD)
Robert Jansson (SD)
Klas Nordh (FP)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Summa

27
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Svar på interpellation angående Ale kommuns inköp av kött.
Rune Karlsson (SD) och Robert Jansson (SD) har inkommit med en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M). I interpellationen önskas svar på följande
frågor:






Varför väljer kommunen att vilseleda kommunens invånare om att all kyckling och det
mesta av köttet är svenska råvaror när kommunens inköpslistor vittnar på att en
betydande andel är utländskt kött?
Varför väljer kommunen att köpa in halalslaktat kött enligt islams påbud och därmed
kött ifrån djur som utsatts för onödigt lidande?
Anser de styrande i kommunen att det kan anses försvarbart att kött från andra sidan
jorden köps in till kommunens verksamheter även i fortsättningen med tanke på
skrivelserna om närproducerad mat i både kostprogrammet och miljömålen samt att
miljöfrågorna särskilt skall beaktas vid upphandling av varor?
Är det de styrandes vilja att halalslaktat kött enligt islams påbud ska få förekomma
inom Ale kommuns verksamheter?

Kommunfullmäktige beslutar 2012-05-28 § 87 att interpellationen ska besvaras.
Fullmäktiges ordförande frågar fullmäktige om interpellationen får ställas till
utbildningsnämndens ordförande istället för till kommunstyrelsens ordförande.
Interpellanterna har sedan tidigare godkänt detta och fullmäktige beslutar godkänna att
interpellationen istället ställs till utbildningsnämndens ordförande. Med anledning av detta
närvarar utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt (C)vid dagens sammanträde och
besvarar interpellationen.
Inlägg
Robert Jansson (SD), Elena Fridfelt (C), Paula Örn (S), Willy Kölborg (S), Ingmarie
Torstensson (V) och Sune Rydén (KD).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga interpellationen till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

24(25)

Kommunfullmäktige
2012-06-18

KF § 100

KS0118/12

Fråga angående policy för besvarande av mejl
Jarl Karlsson (S) har ställt en fråga till Klas Nordh, ordförande för kommunfullmäktige,
angående kommunens policy för besvarande av mejl. Då frågan inte utdelats skriftligt till
fullmäktiges ledamöter erbjöds Jarl Karlsson (S) att läsa upp frågan.
Kommunfullmäktiges ordförande Klas Nordh besvarar frågan.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågan till handlingarna.
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Motion om utbildning av vallotsar för att öka intresset och kunskapen inför valen 2014
Ingmarie Torstensson (V), Göran Karlsson (V) och Johnny Sundling (V) har inkommit med
en motion där de föreslår att Ale kommun utbildar ett tiotal vallotsar som kan öka intresset
för och kunskapen om valen 2014.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
__
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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