PROTOKOLL från
Kommunfullmäktige

1(41)

2011-11-28
Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00 - 20:30

Närvarande ledamöter:

Klas Nordh (FP), ordförande
Mikael Berglund (M)
Daniel Madsen (M)
Fredrik Johansson (M)
Åke Johansson (M)
Anitha Kristiansson (C)
Sune Rydén (KD)
Jarl Karlsson (S)
Jean Altun (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Monica Samuelsson (S)
Elaine Björkman (S)
Peter Ohlsson (S)
Ingmarie Torstensson (V)
Minna Ljungberg (MP)
Ulf-Göran Solving (AD)
Sven Rydén (AD)
Johan Fjellheim (SD)

Peter Kornesjö (M)
Isabell Korn (M)
Jan Skog (M)
Dan Björk (M)
Boel Holgersson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Chatarina Engström (KD)
Paula Örn (S)
Dennis Ljunggren (S)
Willy Kölborg (S)
Toni Andersson (S)
Elisabeth Bredesen (S)
Göran Karlsson (V)
Peter Rosengren (MP)
Ingela Nordhall (AD)
Helene Ahlberg (AD)
Rune Karlsson (SD)

Tjänstgörande ersättare:

Inge Nilsson (M)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Kerstin Ståhl (S)
Tyrone Hansson (S) §§147-163
Rikard Paulin (S)
Tommy Gustafsson (V)
Leif Gustafsson (AD)

Daniel Mörner (M)
Hasse Andersson (S)
Stina-Kajsa Melin (S)
Viveca Andersson (S) §§ 164-175
Klas Karlsson (S)
Börje Ohlsson (AD)
Robert Jansson (SD)

Ersättare och övriga deltagare Åke Niklasson (C)
Jan Samuelsson (FP)
Tony Karlsson (KD)
Viveca Arvidsson (S)
Irma Solving (AD)

Sten-Åke Oveborn (C)
Jonatan Sundeen (KD)
Klas Karlsson (S)
Mohammed Bitar (S)

Erik Lidberg, kommunchef
Britt-Marie Hagman, lärare § 148
William Ekerstedt, elev § 148
Evelina Jävermo,elev §148

Christina Larsson, IT -chef § 148
Peter Madsen, verksamhetschef § 148
Oscar Andreasson, elev § 148

Håkan Spång, administrativ chef

Cecilia Stedt, sekreterare

Utses att justera:

Inga-Lill Andersson (S) och Jan Skog (M)

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7 2011-12-06, klockan 11:00

Paragrafer:

147-175

Underskrifter:
………………………………………
Cecilia Stedt, Sekreterare
………………………………………
Klas Nordh, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
Inga-Lill Andersson, Justerare
Jan Skog, Justerare
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2011-11-28

Datum för anslags uppsättande:

2011-12-07

Datum för anslags nedtagande:

2011-12-29

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7

Underskrift:

Cecilia Stedt

__________________________________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
2
KF § 147
5
Allmänhetens frågestund
KF § 148
6
Presentation av Ale kommuns utveckling av IT -stöd inom skolan
KF § 149
7
Justering av föregående protokoll
KF § 150 KS0003/11
8
Begäran om entledigande från Tony Norrman (S) från samtliga kommunala uppdrag.
KF § 151
9
Avsägelse från Maria Bergérus (V) från uppdrag som ledamot i Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden och ersättare i dess arbetsutskott
KF § 152
10
Begäran om entledigande från Peter Kornesjö (M) från uppdrag som ordförande i
Utbildningsnämnden och dess två arbetsutskott
KF § 153 KS0164/11
11
Revidering av taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet
KF § 154 KS0002/11
12
Uppföljningsrapport 4, 2011-08-31
KF § 155 KS0097/11
15
Finansiering av överförda föreningsbidrag och stipendium till kultur- och fritidsnämnden
KF § 156 KS0009/11
17
Förslag till ny trafikplan och hastighetsplan
KF § 157 KS0166/11
19
SOLTAK – förslag till fortsatt samverkan mellan kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet,
Tjörn, Ale och Kungälv
KF § 158 KS0170/11
20
Ny bolagsordning för AB Alebyggen
KF § 159 KS0045/11
21
Motioner som inte beretts färdigt
KF § 160 KS0149/10
22
Svar på motion från Rose-Marie Fihn (FP) om att äldre par ska få leva tillsammans på kommunens
boenden
KF § 161 KS0207/09
24
Svar på motion från ungdomsfullmäktige om gratis busskort
KF § 162 KS0133/11
25
Svar på motion från Rune Carlsson (SD) om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande
KF § 163 KS0200/11
26
Interpellation till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande om lönestöd till
föreningsanställda
KF § 164 KS0183/11
27
Generell borgen för AB Alebyggen
KF § 165 KS0233/11
29
Kommunfullmäktiges sammanträden 2012
KF § 166 KS0232/11
30
Fastställande av kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2012
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 167 KS0148/11
Ansökan från Alebacken Sportklubb
KF § 168 KS0195/11
Finanspolicy med tillämpningsanvisningar
KF § 169 KS0181/11
Taxa för utfärdande av saneringsintyg för fartyg
KF § 170 KS0180/11
Taxa för tillsyn och prövning av solarieverksamhet
KF § 171 KS0202/11
Ansökan om arrendeavtal för Skepplanda BTK
KF § 172 KS0171/11
Energi- och klimatplan
KF § 173 KS0228/11
Redovisning av ej verkställda fullmäktigebeslut 2010-11-01 – 2011-10-31
KF § 174 KS0231/11
Rapport från ortsutvecklingsmöten hösten 2011
KF § 175
Delgivningar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 147
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.
Under denna punkt fanns det ingen fråga att ta upp.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 148
Presentation av Ale kommuns utveckling av IT -stöd inom skolan
Kommunchef Erik Lidberg, IT –chef Christina Larsson, verksamhetschef Peter Madsen och
lärare Britt-Marie Hagman redogör för Ale kommuns IT –arbete med anledning av att
kommunen mottog andra pris i tävlingen om att bli årets IT –kommun.
Eleverna William Ekerstedt, Oscar Andreasson och Evelina Jävermo presenterar hur de
arbetar med datorer inom ramen för ”one-to-one” -projektet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 149
Justering av föregående protokoll
Klas Nordh (FP) redogör för några redaktionella fel i kommunfullmäktiges protokoll från
mötet 2011-10-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att de redovisade förändringarna skall genomföras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 150

KS0003/11

Begäran om entledigande från Tony Norrman (S) från samtliga kommunala uppdrag
Jag Tony Norrman önskar att bli entledigad från sina politiska uppdrag i Ale Kommun.



Uppdragen det handlar om är ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige
Samt ordinarie ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden.

Valberedningen föreslår att entlediga Tony Norrman (S) från hans uppdrag och att
länsstyrelsen skall tillskrivas angående anhållan om en ny sammanräkning. Vidare föreslår
valberedningen att val av ny ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden bordläggs.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Tony Norrman (S) från sina förtroendeuppdrag
i Kommunfullmäktige och i Samhällsbyggnadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att länsstyrelsens skall tillskrivas angående anhållan om en ny
sammanräkning.
3. Kommunfullmäktige beslutar att val av ny ledamot till Samhällsbyggnadsnämnden
bordläggs.
__
Expedieras till
Personal
Tony Norrman
Kommunsekreteraren
Samhällsbyggnadsnämnden
Utvecklings- och förvaltningssekreteraren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 151

KS0003/11

Avsägelse från Maria Bergérus (V) från uppdrag som ledamot i Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden och ersättare i dess arbetsutskott
Maria Bergérus (V) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ledamot i Omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden samt uppdraget som ersättare i dess arbetsutskott.
Valberedningen föreslår att Maria Bergérus (V) entledigas från sina uppdrag som ordinarie
ledamot i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden samt uppdraget som ersättare i dess
arbetsutskott. Valberedningen föreslår att Christer Pålsson (V) blir ny ordinarie ledamot i
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och att Maria Bergérus (V) väljs till ny ersättare i
nämnden. Vidare föreslår valberedningen Christer Pålsson (V) väljs till ny ersättare i Omsorgsoch arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Maria Bergérus (V) från uppdraget som
ordinarie ledamot i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Maria Bergérus (V) från uppdraget som
ersättare i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott.
3. Kommunfullmäktige beslutar att välja Christer Pålsson (V) till ny ordinarie ledamot i
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
4. Kommunfullmäktige beslutar att välja Christer Pålsson (V) till ny ersättare i Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott.
5. Kommunfullmäktige beslutar att utse Maria Bergérus (V) till ny ersättare i Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden.
__
Expedieras till
Lön
Respektive vald
Kommunsekreteraren
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 152

KS0003/11

Begäran om entledigande från Peter Kornesjö (M) från uppdrag som ordförande i
Utbildningsnämnden och dess två arbetsutskott
Peter Kornesjö (M) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ordförande i
Utbildningsnämnden och dess två arbetsutskott.
Valberedningen föreslår att Peter Kornesjö (M) skall entledigas från uppdraget som
ordförande i Utbildningsnämnden och dess två utskott. Valberedningen föreslår Elena
Fridfeldt (C) till ny ordförande för nämnden samt dess två utskott. Vidare föreslår
valberedningen att Peter Kornesjö väljs till 2.e vice ordförande i Utbildningsnämnden samt till
ledamot i arbetsutskottet för 1-16 år.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Peter Kornesjö (M) från uppdraget som
ordförande i Utbildningsnämnden och dess två utskott.
2. Kommunfullmäktige beslutar att välja Elena Fridfeldt (C) till ny ordförande för
Utbildningsnämnden och dess båda utskott.
3. Kommunfullmäktige beslutar att utse Peter Kornesjö (M) till 2:e vice ordförande i
Utbildningsnämnden samt till ledamot i arbetsutskottet för 1-16 år.
__
Expedieras till
Lön
Respektive vald
Kommunsekreteraren
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 153

KS0164/11

Revidering av taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet
EG-förordning nr 882/2004, som trädde i kraft 1 januari 2006, sätter ramarna för uttaget av
avgifter inom livsmedels- och foderområdena. Den svenska regeringen har beslutat att den
offentliga kontrollen i Sverige till fullo ska bekostas via avgifter.
Den nya taxan resulterar i att timkostnaden ökar från 730 kr/tim till 950 kr/tim. Antalet
utdebiterade timmar kommer emellertid att minska vilket gör ett resultatbortfall på cirka 150
tkr/år.
Sektor samhällsbyggnad anser att det är nödvändigt med en revidering av livsmedelstaxan, så att
den är anpassad efter den nya riskklassningsmodellen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef 2011-09-13.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar bifogat förslag till taxa för prövning och kontroll enligt
livsmedelslagstiftningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2012.
3. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2012
även om den överklagas. Detta med stöd av 33 § livsmedelslagen.
Klas Nordh (FP) yrkar på att ärendet bordläggs med hänvisning till tidsbrist vid dagens
sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-31 § 131 att bordlägga ärendet. Ärendet återupptas i
samband med fullmäktiges sammanträde 2011-11-28.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar bifogat förslag till taxa för prövning och kontroll enligt
livsmedelslagstiftningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2012.
3. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2012
även om den överklagas. Detta med stöd av 33 § livsmedelslagen.
___
Expedieras till
Ekonomichef
Budgetchef
Sektor sektorschef Samhällsbyggnad
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 154

KS0002/11

Uppföljningsrapport 4, 2011-08-31
Delårsrapport per 31 augusti 2011 har upprättats för Ale kommun och kommunens bolag. I
bilaga finns förutom nämndernas kommentarer till drift- och investeringsredovisning,
uppföljning av verksamhetsplan 2011 samt verksamhetsmått också avvikelseanalys av
skatteintäkter, personalrapport, miljörapport och en redogörelse för den kommunala
affärsverksamheten och läget beträffande internkontrollen.
Belopp i Mkr

Delårsresultat

Resultat

Ale kommun
34,3

Exkl. pensionsreserv

Investeringsutgifter
Soliditet
Balansomslutning

37,6

61,7
63,0 %
1 030,6

Årsprognos
inkl bolagen
42,9
46,2

43,2%
1 951,3

Ale kommun
17,6
22,6

187,1

Kommunens totala ekonomi visar fortfarande på ett resultat som ligger inom ramen för god
ekonomisk hushållning. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden lämnar emellertid i denna
rapport en kraftigt försämrad årsprognos. Delårsbokslutet ger emellertid indikationer på en
utveckling som under kommande år kan bli mycket allvarlig:







Nettokostnadsökningen överstiger kraftigt ökningen av skatteintäkterna
Kostnadsökningen står i flera fall inte i proportion till förändringen av verksamhetsmåtten.
Personalvolym och personalkostnader ökar.
Det budgeterade resultatet har sänkts till 0.
Låneskulden ökar och investeringarna kommer i lägre grad finansieras av skatteintäkter.
Skatteprognoserna för kommande år försämras.

Mot denna bakgrund bör nämnderna avstå från ytterligare expansion eller nya åtagande under
året, i avvaktan på de ekonomiska förutsättningarna för 2012.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef 2011-09-23
Yrkanden
Paula Örn yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag på punkterna 1-3 och avslag till punkt
4. Vidare lägger Paula följande tilläggsyrkanden:
1. Kommunfullmäktige noterar att Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens prognostiserade
underskott bör hanteras i bokslutet 2011 då det inte finns någon rimlig möjlighet för
nämnden, trots vidtagna åtgärder, att nå en budget i balans.
2. Kommunfullmäktige noterar att Kultur- och fritidsnämndens prognostiserade underskott
bör hanteras i bokslutet 2011 då det härrör sig till driften av Ale arena vilket inte var en
känd kostnad när fullmäktige antog budgeten för 2011.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mikael Berglund avslår Paula Örns yrkanden till förmån för arbetsutskottets beslutsförslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport per 31 augusti 2011 till revisorerna.
2. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per 31 augusti 2011 och årsprognos
2011.
3. Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att inte starta ny verksamhet under
innevarande år som ej med absolut säkerhet kan rymmas inom kommande års
budgetramar.
4. Kommunstyrelsen uppdrar till de nämnder som redovisar ett negativt resultat i
Uppföljningsrapport 4 att till kommunstyrelsens sammanträde den 15 november redovisa
åtgärdsplan för att få verksamheten i balans 2011.
Reservationer
Paula Örn, Rolf Gustavsson, Mariam Hagberg, Björn Nilsson, Göran Karlsson och Peter
Rosengren reserverar sig mot beslutet till förmån för Paula Örns beslutsförslag.
Protokollsanteckning
Ordförande tillåter Paula Örn att göra följande anteckning till protokollet:
”Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill förtydliga att beslutet endast hanterar
presenterat material per den 31 augusti 2011.”
Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-31 § 144 att bordlägga ärendet. Ärendet återupptas i
samband med fullmäktiges sammanträde 2011-11-28.
Under Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-11-28 tillstyrker Paula Örn (S)
kommunstyrelsens förslag 1-3 samt gör följande tilläggsyrkanden:
1. Kommunfullmäktige noterar att Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens prognostiserade
underskott bör hanteras i bokslutet 2011 då det inte finns någon rimlig möjlighet för
nämnden, trots vidtagna åtgärder, att nå en budget i balans.
2. Kommunfullmäktige noterar att Kultur- och fritidsnämndens prognostiserade underskott
bör hanteras i bokslutet 2011 då det härrör sig till driften av Ale arena vilket inte var en
känd kostnad när fullmäktige antog budgeten för 2011.
Mikael Berglund (M) tillstyrker Kommunstyrelsens förslag och yrkar avslag på Paula Örns (S)
tilläggsyrkande.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport per 31 augusti 2011 till revisorerna.
2. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per 31 augusti 2011 och årsprognos
2011.
3. Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att inte starta ny verksamhet under
innevarande år som ej med absolut säkerhet kan rymmas inom kommande års
budgetramar.
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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___
Expedieras till
Kommunrevisionen
Samtliga nämnder och styrelse
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KF § 155

KS0097/11

Finansiering av överförda föreningsbidrag och stipendium till kultur- och
fritidsnämnden
I samband med organisationsförändring 2011-01-01 fördes ansvaret för kommunens samtliga
föreningsbidrag och stipendier över till Kultur- och fritidsnämnden.
Bidragsansökningar har inkommit på cirka 100 tkr, vilket utgör 0,2 % av nämndens budget.
Sektor utbildning, kultur och fritid ser inte att dessa bidrag eller stipendium ryms inom Kulturoch fritidsnämndens tilldelade kommunbidrag och har därför begärt omfördelning av
nämndernas ramar alternativt tilläggsanslag från kommunstyrelsen.
Nämndernas resurstilldelning är gjord för 2011 i enlighet med den beslutade
verksamhetsplanen. Det har dessutom tillförts ytterligare resurser (KS0001/11, KS0001/11)
reserverade för särskilda insatser och för att täcka befarade underskott. Några ytterligare medel
finns inte att tillgå. Nämnden har därför att fördela sina resurser på lämpligt sätt inom befintlig
ram.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Sten Åhrman, budgetchef 2011-09-13
Under Kommunstyrelsens sammanträde lades följande yrkanden:
Paula Örn lämnar följande yrkande:
1. Kommunfullmäktige överför 50 000 kr från kontot för särskilda satsningar till Kultur- och
fritidsnämnden.
Rolf Gustavsson tillstyrker Paula Örns beslutsförslag.
Mikael Berglund avslår Paula Örns yrkande till förmån för arbetsutskottets beslutsförslag.
Isabell Korn tillstyrker arbetsutskottets beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Paula Örns
yrkande.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår kultur- och fritidsnämndens begäran om omfördelning av
nämndernas ramar.
Reservationer
Paula Örn, Rolf Gustavsson, Mariam Hagberg, Björn Nilsson, Göran Karlsson och Peter
Rosengren reserverar sig mot beslutet till förmån för Paula Örns beslutsförslag.
Justerandes sign
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Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-31 § 130 att bordlägga ärendet.
Under Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-11-28 yrkar Mikael Berglund (M) att
Kommunstyrelsen tillför Kultur- och fritidsnämnden 50 tkr från kontot för särskilda
satsningar. Paula Örn (S) och Rose-Marie Fihn (FP) tillstyrker Mikael Berglunds (M) yrkande.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att 50 000 kr skall överföras från Kommunstyrelsen till
Kultur- och fritidsnämnden från kontot för särskilda satsningar.
___
Expedieras till
Sektorschef, sektor utbildning kultur och fritid
Verksamhetschef, kultur och fritid
Sektorschef, arbete trygghet och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

17(41)

Kommunfullmäktige
2011-11-28

KF § 156

KS0009/11

Förslag till ny trafikplan och hastighetsplan
Miljö- och byggnämnden har i beslut 2010-12-15 godkänt förslag till trafikplan och dess
samrådsredogörelse. Trafikplanen är översänd till kommunfullmäktige för antagande. Sektor
kommunstyrelsen anser att den konsultgenomförda utredningen är detaljerat genomarbetad
och granskad av tekniska förvaltningen och bör antas av kommunfullmäktige. Kostnaderna
för omskyltning enligt hastighetsplanen har bedömts till 500 000 kronor och bör fördelas lika
mellan år 2012 och år 2013. Finansiering av åtgärder för gång- och cykelvägsystemet bör äskas
genom ordinarie investeringsbudget.
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige skall fatta ett principbeslut om
medfinansiering för åtgärder i trafikplanen som skall utföras av vägföreningarna. Av sektor
samhällsbyggnads tjänsteskrivelse framgår att man föreslår en 50 %-ig kommunal
medfinansiering för åtgärder som överstiger 50 000 kronor på vägföreningsvägar. Någon
sammanställning över antalet åtgärder och dess kostnader finns ej och därmed saknas uppgift
om vilket ekonomiskt åtagande kommunen gör genom ett beslut om medfinansiering på 50
%. Här bör ett förtydligande göras för att kommunen skall kunna se konsekvenserna av sitt
beslut. Därför bör ett nytt detaljerat förslag utarbetas med en ekonomisk
konsekvensbeskrivning före kommunfullmäktigebeslut tas i denna del.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef 2011-09-14.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar det av miljö- och byggnämnden godkända förslaget till
trafikplan.
2. Kommunfullmäktige beviljar investeringsanslag på 250 000 kronor år 2012 och 250 000
kronor år 2013 för genomförande av den hastighetsplan som ingår i trafikplanen.
3. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av föreslagna GC-åtgärder skall äskas genom
ordinarie investeringsbudget.
4. Kommunfullmäktige beslutar att ett mer detaljerat förslag beträffande medfinansiering av
åtgärder på vägföreningsvägar skall redovisas där den ekonomiska omfattningen av
åtgärderna skall beskrivas.
Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-31 § 132 att bordlägga ärendet.
Sven Rydén (KD) tillstyrker under Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-11-28
Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar det av miljö- och byggnämnden godkända förslaget till
trafikplan.
2. Kommunfullmäktige beviljar investeringsanslag på 250 000 kronor år 2012 och 250 000
kronor år 2013 för genomförande av den hastighetsplan som ingår i trafikplanen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från

18(41)

Kommunfullmäktige
2011-11-28
3. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av föreslagna GC-åtgärder skall äskas genom
ordinarie investeringsbudget.
4. Kommunfullmäktige beslutar att ett mer detaljerat förslag beträffande medfinansiering av
åtgärder på vägföreningsvägar skall redovisas där den ekonomiska omfattningen av
åtgärderna skall beskrivas.
___
Expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsplaneringschef
Budgetchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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KF § 157

KS0166/11

SOLTAK – förslag till fortsatt samverkan mellan kommunerna Stenungsund, Orust,
Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv
SOLTAK, en samverkan mellan kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och
Kungälv har utvecklats påtagligt de senaste tre åren. För att ge medborgarna i våra kommuner
”mer värde för pengarna” och inte minst klara de utmaningar vi har framför oss i form av den
demografiska utvecklingen och vårt behov av utveckling för tillväxt är det angeläget att
SOLTAKs-samverkan utvecklas vidare.
Kommunstyrelsepresidierna gav 2011-03-14 kommuncheferna i uppdrag att redovisa ett
förslag till hur ett fortsatt SOLTAKs-arbete kan organiseras och hur det ska inriktas.
Uppdraget redovisas i bilagd promemoria 2011-07-12, vari beskrivs bl a följande gemensamma
inriktning för den fortsatta samverkan:
Tillsammans skapar vi mervärde för medborgarna
 SOLTAK är ett arbetssätt som genom samverkan skapar kvalitet och hushållar - mer
värde för pengarna.
 SOLTAK ska bidra till att vi producerar tjänster till lägre kostnad.
 SOLTAK möjliggör för kommunledningarna att samverka kring strategiska framtidsoch utvecklingsområden.
 Varje kommun bestämmer själv inom vilka samverkansområden man vill delta.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande Gunilla Hall, t f kommundirektör 2011-08-31.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun deltar i fortsatt SOLTAKs-samverkan i
enlighet med i bilagda PM redovisade inriktning.
Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-31 § 134 att bordlägga ärendet.
Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) tillstyrker under Kommunfullmäktiges sammanträde
2011-11-28 Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun deltar i fortsatt SOLTAKs-samverkan i
enlighet med i bilagda PM redovisade inriktning.
___
Expedieras till
Samtliga kommuner som ingår i SOLTAK
Samtliga nämnder Sektorscheferna
Kvalitetschef
Utvecklingsstrateg
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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KF § 158

KS0170/11

Ny bolagsordning för AB Alebyggen
AB Alebyggen har vid styrelsemöte 2011-08-26 beslutat föreslå bolagsstämman att anta ny
bolagsordning.
Ändringarna i bolagsordningen är föranledda av ny lagstiftning för kommunala
bostadsaktiebolag, samt att tomträttsinstitutet inte längre förekommer inom AB Alebyggens
verksamhetsområde.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
De föreslagna ändringarna har inte någon ekonomisk konsekvens för Ale kommun som ägare
av bolaget.
Sektorns bedömning
Sektor kommunstyrelse gör bedömningen att de föreslagna ändringarna i bolagsordningen kan
godkännas av fullmäktige. Ändringarna är dels en följd av ändrad lagstiftning, dels en följd av
att tomträttsinstitutet inte tillämpas av AB Alebyggen
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande Håkan Spång, administrativ chef 2011-10-05
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna av §§ 3 och 4 i AB Alebyggens
bolagsordning.
Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-31 § 145 att bordlägga ärendet.
Inlägg
Rune Karlsson (SD), Paula Örn (S) och Sune Rydén (KD).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna av §§ 3 och 4 i AB Alebyggens
bolagsordning.
___
Expedieras till
AB Alebyggen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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KF § 159

KS0045/11

Motioner som inte beretts färdigt
Enligt kommunallagens regler ska en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta
beslut med anledning av motionen inom ett år från det att motionen väckts. Kan beredningen
av motionen inte avslutas inom den föreskrivna ettårsfristen ska detta anmälas till fullmäktige
inom samma tid.
Av kommunfullmäktiges arbetsordning, § 32, framgår att kommunstyrelsen två gånger per
varje år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske till
fullmäktiges sammanträden i april och oktober.
Sektor kommunstyrelsen har upprättat bifogad förteckning över ej slutbehandlade motioner.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef 2011-10-17.
Handläggare: Cecilia Stedt, förvaltnings- och utvecklingssekreterare.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej slutbehandlade motioner.
Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-31 § 133 att bordlägga ärendet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej slutbehandlade motioner.
___
Expedieras till
Utvecklings- och förvaltningssekreteraren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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KF § 160

KS0149/10

Svar på motion från Rose-Marie Fihn (FP) om att äldre par ska få leva tillsammans på
kommunens boenden
Rose-Marie Fihn (FP) har i en motion till fullmäktige föreslagit att en parboendegaranti skall
införas inom äldreomsorgen. Rose-Marie Fihn anför i sin motion att socialtjänstförordningen
ändrades år 2006 så att de par som beviljats särskilt boende ska beredas plats i samma boende,
om de så vill. Denna regel gäller dock endast om bägge parterna har rätt till särskilt boende.
Rose-Marie Fihn vill införa en parboendegaranti som innebär att makar skall kunna bo
tillsammans på ett äldreboende trots att enbart den ena maken har beviljats insatsen. RoseMarie Fihn menar att ett fortsatt liv tillsammans kan ge många äldre en ökad trygghet och
livskvalitet, men också innebär att den anhörige kan vara en resurs och underlätta personalens
arbete genom sin närvaro. Lärdomar finns att hämta från andra kommuner enligt motionären.
Bedömningen som exempelvis har gjorts från Göteborgs kommun är att det är relativt få par
som det handlar om och att kostnaden därför skulle bli liten för denna extra insats.
Vård- och omsorgsnämnden har 2010-10-05, § 144 tillstyrkt motionen och anfört att
efterfrågan i Ale kommun av äldre par som vill leva tillsammans på äldreboende hittills inte
varit stor. Förvaltningen har hittills hanterat de behov som uppstått.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande Eva-Marie Ekman, kommunjurist 2011-03-18.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
ta fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen att införa en parboendegaranti, dvs att äldre
par får bo tillsammans på särskilt boende – om de så önskar- även om den ena parten inte
har ett eget omsorgsbehov.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ge Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
inom ramen för de äldreboenden som finns i kommunen inventera vilka lägenheter som
är, eller kan göras, lämpliga för parboende.
4. Kommunfullmäktige beslutar ge Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i
den långsiktiga planeringen för äldreboenden i kommunen beakta behovet av parboende.
Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-31 § 135 att bordlägga ärendet.
Inlägg
Boel Holgersson (C)
Yrkanden
Under Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-11-28 yrkar Rose-Marie Fihn (FP) och Rune
Karlsson (SD) bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
ta fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen att införa en parboendegaranti, dvs att äldre
par får bo tillsammans på särskilt boende – om de så önskar- även om den ena parten inte
har ett eget omsorgsbehov.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ge Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
inom ramen för de äldreboenden som finns i kommunen inventera vilka lägenheter som
är, eller kan göras, lämpliga för parboende.
4. Kommunfullmäktige beslutar ge Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i
den långsiktiga planeringen för äldreboenden i kommunen beakta behovet av parboende.
___
Expedieras till
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Rose-Marie Fihn (FP)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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KF § 161

KS0207/09

Svar på motion från ungdomsfullmäktige om gratis busskort
I en motion från ungdomsfullmäktige föreslås att kommunen ger alla elever i grundskolan
gratis busskort.
Motionen behandlades i KF 2010-04-07 där motionen återremitterades till kommunstyrelsen
med motiveringen att utreda kostnader och för- och nackdelar av att införa gratis busskort till
alla grundskoleelever.
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram uppgifter och räknat ut kostnaden för gratis
busskort till alla elever i grundskolan för det antal elever som går i grundskolan, vårterminen
2011.
I dag går 3 461 elever (6-16 år) i grundskolan, 740 av dessa har gratis busskort och 190 betalar
halva priset. Drygt 200 000 går till enkelresor. Priset för ett busskort är 3 399 kronor.
Kostnaden för gratis busskort till alla elever i grundskolan blir ca 8,2 miljoner mer än dagens
kostnad.
Den höga kostnaden är en stor nackdel liksom att barnen i skolans närhet kanske nyttjar
kollektivtrafiken istället för att gå eller cykla till skolan som är bättre ur ett hälsoperspektiv. En
fördel med ett busskort är att eleverna tidigt lär sig utnyttja kollektivtrafiken.
Vid Påverkanstorget som var på Ale gymnasium den 13 april 2011 fick de elever som
medverkade frågan om vilka för- och nackdelar de såg med ett gratis busskort. De flesta tyckte
att resurser hellre skall läggas på att utöka giltighetstiden på Ale Fritidskortet med 2 timmar på
kvällen och 2 timmar tidigare på dagen. Många elever bor nära skolorna och de kommer inte
att använda kortet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef 2011-04-15.
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-31 § 136 att bordlägga ärendet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Expedieras till
Ungdomsfullmäktige
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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KF § 162

KS0133/11

Svar på motion från Rune Carlsson (SD) om mottagande av flyktingar och andra
skyddsbehövande
Rune Karlsson (SD) har i motion med rubriken ”Motion angående mottagande av
skyddsbehövande och andra flyktingar ” inkommen 2011-06-07 framfört att
”Den nuvarande överenskommelsen ger KS möjlighet att besluta om att ta emot ett obegränsat antal flyktingar
och andra skyddsbehövande, vilket Vi tycker rimmar dåligt med att KF skall vara kommunens högsta
beslutande organ!
Ale kommun skall ju vara en demokratiskt styrd kommun, därför bör ju beslut av denna dignitet som berör
alla kommuninvånare beslutas i KF.
Alla folkvalda borde få delta i debatter och beslut. Vilket i sin tur ger kommunfullmäktige möjlighet att ta
ställning till flera olika alternativ.”
Rune Karlsson (SD) yrkar att;
 kommunstyrelsen säger upp den nuvarande överenskommelsen i god tid före den
2011-10-01
 om en ny överenskommelse skall ingås med Migrationsverket skall KF besluta om
detta.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande Håkan Spång, administrativ chef 2011-09-12.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunfullmäktige beslutar 2011-10-31 § 137 att bordlägga ärendet.
Inlägg
Paula Örn
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Jean Altun (S) reserverar sig mot beslutet.
___
Expedieras till
Rune Karlsson (SD)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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KF § 163

KS0200/11

Interpellation till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande om lönestöd till
föreningsanställda
I en interpellation ställd till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Boel
Holgersson (C) skriver Jarl Karlsson att han uppfattar att det stöd som kommunen betalar ut
till föreningar som anställer personal med nedsatt arbetsförmåga, har sänkts från 15% av
lönekostnaderna till 10 %. Jarl Karlsson (S) redogör för att det fanns en överenskommelse om
att kommunens stödnivå under år 2011 ska ligga på 15 % och undrar varför den inte gör det.
Boel Holgersson besvarar interpellationen, svar lämnas skriftligt.
Inlägg
Paula Örn (S) och Göran Karlsson (V).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga interpellationen till handlingarna.
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl. 19:40—20:10.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 164

KS0183/11

Generell borgen för AB Alebyggen
Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-29, § 156 att teckna kommunal borgen för AB
Alebyggen under en tid av högst 10 år och intill ett belopp av högst 696 000 000 kr avseende
lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål. I kommunfullmäktige antagen
finanspolicy, 2006-11-27 § 137, stadgas att borgensbeslut skall prövas årligen.
Kommunens borgensåtagande för AB Alebyggen uppgick vid årsskiftet 2010/2011 till 622
100 000 kr. Enligt ägardirektiv ska avskrivningar årligen uppgå till 2 % av de bokförda
fastighetstillgångarna och målsättningen är att amortering av krediterna skall ske med
motsvarande belopp.
AB Alebyggen har inkommit med en ansökan om en generell borgen på 724 000 000 kr år 2012.
Bolagets ansökan inför 2012 omfattar produktionsstart i Alafors avseende 40 lägenheter à ca 2
Mkr/st totalt 80 Mkr. Förvärv av tomtmark för planerade nyproduktionsprojekt i Älvängen
beräknas kunna genomföras inom ansökt borgensutrymme.
Skulle beslut fattas under 2012 om byggstart för ytterligare objekt kan Alebyggen behöva
återkomma med ansökan om ett utökat generellt borgensåtagande.
Bolaget önskar en likviditetsmarginal mellan borgensåtagande och aktuell upplåning som kan
komma att utnyttjas i samband med låneomläggningar mellan kreditinstitut.
Borgensbehovet för 2012 redovisas enligt följande:
AB Alebyggens beräknade låneskuld 2011-12-31
Nyupplåning Alafors
Erforderlig likviditetsmarginal
Borgensbehov 2012

Kr
664 000 000
40 000 000
20 000 000
724 000 000

Kommunen har ett stort borgensåtagande för bolaget. Om de planerade åtgärderna är
angelägna för kommunens utveckling bedömer sektor kommunstyrelsen att borgensansökan
kan bifallas. Borgensavgiften enligt kommunfullmäktiges beslut ska erläggas per tertial till
kommunen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef 2011-10-07.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2010-11-29, § 156, och tecknar kommunal borgen
för AB Alebyggen under en tid om högst 10 år och intill ett belopp av högst 724 000 000
kr avseende lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller
deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga
borgenshandlingar inom angiven ram.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Klas Nordh (FP) på att kommunstyrelsens
förslag till beslut skall omformuleras på följande sätt:


Kommunfullmäktige upphäver beslut 2010-11-29 § 156, och tecknar kommunal borgen
för AB Alebyggen under en tid om högst 10 år.
 Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skult ingå borgen för AB Alebyggens
låneförpliktelser avseende lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål upp
till ett totalt högsta lönebelopp om 724 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lönebeloppet ska räknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.
 Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne,
av vice ordförande och kontrasignering av ekonomichefen, eller vid förfall för denne,
dennes ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga
lånehandlingar inom angiven ram.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2010-11-29 § 156, och tecknar kommunal borgen
för AB Alebyggen under en tid om högst 10 år.
2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skult ingå borgen för AB Alebyggens
låneförpliktelser avseende lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål upp
till ett totalt högsta lönebelopp om 724 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lönebeloppet ska räknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne,
av vice ordförande och kontrasignering av ekonomichefen, eller vid förfall för denne,
dennes ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga
lånehandlingar inom angiven ram.
___
Expedieras till
AB Alebyggen
Ekonomichef Helene Ramert
Redovisningschef Monika Lechelt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 165

KS0233/11

Kommunfullmäktiges sammanträden 2012
Enligt arbetsordningen för Kommunfullmäktige, § 5, ska fullmäktige sammanträda varje
månad, med undantag av juli månad.
Kommunstyrelsens förvaltning har, i samarbete med fullmäktiges presidium, tagit fram
nedanstående förslag för när Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske under 2011.
Sammanträden föreslås ske enligt följande:
Jan
30

Feb
27

Mar
26

Apr
23

Maj
28

Juni
18

Juli
-

Aug
27

Sep
24

Okt
29

Nov
26

Dec
10

Lokal:

Medborgarhuset i Alafors. Vid behov eller önskemål kan
Kommunfullmäktiges sammanträden förläggas till annan plats i kommunen.

Tidpunkt:

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18:00.
Undantag görs för sammanträdena i mars och juni. Sammanträdet den 28
mars börjar 17:00 och sammanträdet den 20 juni börjar 15:00.

Under Kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Mikael Berglund (M) att
Kommunfullmäktiges sammanträde i december 2012 flyttas till den 17 december.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner att sammanträdena för 2012 äger rum följande dagar:
Jan
30

Feb
27

Mar
26

Apr
23

Maj
28

Juni
18

__
Expedieras till
Samtliga nämnder
Kontorsservice

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Juli
-

Aug
27

Sep
24

Okt
29

Nov
26

Dec
17

PROTOKOLL från

30(41)

Kommunfullmäktige
2011-11-28

KF § 166

KS0232/11

Fastställande av kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde 2012
Enligt Kommunallagens 5 kap, 10 §, ska uppgift om tid och plats för Kommunfullmäktiges
sammanträden, minst en vecka före sammanträdesdagen, införas i den eller de ortstidningar
som Kommunfullmäktige bestämmer.
Under 2011 har uppgifter om tid och plats samt ett urval av de aktuella ärendena från
Kommunfullmäktiges föredragningslista införts i Alekuriren. Kungörelsen har därutöver,
förutom att den i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen anslagits på kommunens
anslagstavla, funnits på kommunens webbplats och på biblioteken.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att samma tillvägagångssätt också ska gälla 2012.
Uppgift om tid och plats för Kommunfullmäktiges sammanträden under 2012 kungörs i
Alekuriren. Föredragningslistan ska finnas tillgänglig på kommunens hemsida, www.ale.se,
på kommunens officiella anslagstavla samt på biblioteken.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunfullmäktiges sammanträden under 2012
kungörs i Alekuriren.
2. Kommunfullmäktige beslutar också att föredragningslistan ska finnas tillgänglig på
kommunens hemsida www.ale.se, kommunens officiella anslagstavla samt på
biblioteken.
___
Expedieras till
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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KF § 167

KS0148/11

Ansökan från Alebacken Sportklubb
Alebackens Sportklubb ansöker om ekonomiskt stöd för att införa ett automatiskt
snökanonsystem i Alebacken för att säkerställa skidåkning i Ale på lång sikt.
Klubben konstaterar att det i framtiden kommer att vara mycket svårt att få gjort snö i
Alebacken eftersom det på sikt kommer att bli svårt att hitta personer som vill jobba utan
ersättning med snötillverkning under tiden kl. 22-06. Genom ett ekonomiskt stöd från Ale
kommun säkerställs att föreningen Alebacken SK orkar med driften på lång sikt. En annan
mycket viktig aspekt är att moderna snökanoner kan göra snö redan vid -2 grader istället för -5
grader. Detta kan göra skillnad på öppen eller stängd Alebacke vid mer milda vintrar.
Investeringsutgiften för automatiskt snökanonsystem i Alebacken uppskattas till
1 500 000 kr. Alebacken Sportklubb börjar bygga på sitt automatiska snökanonsystem
sommaren 2011 med hjälp av 100 000 kr från Länsstyrelsen samt eget kapital. Ansökan från
klubben är i två alternativ:
Alternativ 1: Ett investeringsbidrag på 500 000 kr för inköp av automatiska snökanoner,
vattenpump och vattenledning till Alebacken. För att klara ekonomin i projektet ansöker
klubben dessutom om ett lån på mellan 450 000 kr och 1 000 000 kr enligt den modell som
klubben idag har på liften. Klubben önskar att samma villkor som tidigare ska gälla, det vill
säga en amortering på 150 000 kr som erläggs senast den 1 maj varje år.
Alternativ 2: Klubben ansöker om ett investeringsbidrag på 1 000 000 – 1 500 000 kr.
Storleken på ansökan beror på hur bra vinter det blir.
Kommunen befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge på grund av endast svagt stigande
skatteprognoser och en oro för hur den internationella ekonomin ska utvecklas under de
kommande åren. Kommunen förbereder dessutom för en betydande expansion i samband
med att det omfattande väg- och järnvägsbygget snart är slutfört. Kommunen har omfattande
egna investerings- och exploateringsplaner att genomföra, vilket kommer att kräva avsevärd
ökad kommunal upplåning.
Kommunens kärnverksamhet omprövas ständigt och ett beslut om ekonomiskt stöd till
Alebackens Sportklubb kan bara avgöras i en politisk prioritering av kommunens långsiktiga
utveckling.
Sektor Kommunstyrelsen överlämnar därför ärendet till politiskt avgörande.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef 2011-10-10.
Yrkande
Mikael Berglund, ordförande lämnar följande ändringsyrkande till punkten 2:
”Kommunfullmäktige noterar att lånet på maximalt 1 000 000 kr samordnas med nuvarande
lån och amorteras inom tidigare överenskommen amorteringsplan med totalt 150 000 kr per år
för lift och snökanonsystem.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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Kommunfullmäktige
2011-11-28
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar Alebackens Sportklubb lån på maximalt 1 000 000 kr för
inköp av snökanonsystem.
2. Kommunfullmäktige noterar att lånet på maximalt 1 000 000 kr samordnas med
nuvarande lån och amorteras inom tidigare överenskommen amorteringsplan med totalt
150 000 kr per år för lift och snökanonsystem.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras ersättare, att underteckna förekommande handlingar i ärendet.
4. Kommunstyrelsen beviljar 500 000 kr i investeringsbidrag ur Särskilda insatser 2011 till
Alebackens Sportklubb för satsningar till snökanonsystem under förutsättning att
kommunfullmäktige bifaller lån.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beviljar Alebackens Sportklubb lån på maximalt 1 000 000 kr för
inköp av snökanonsystem.
2. Kommunfullmäktige noterar att lånet på maximalt 1 000 000 kr samordnas med
nuvarande lån och amorteras inom tidigare överenskommen amorteringsplan med totalt
150 000 kr per år för lift och snökanonsystem.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras ersättare, att underteckna förekommande handlingar i ärendet.
4. Kommunstyrelsen beviljar 500 000 kr i investeringsbidrag ur Särskilda insatser 2011 till
Alebackens Sportklubb för satsningar till snökanonsystem under förutsättning att
kommunfullmäktige bifaller lån.
___
Expedieras till
Ekonomichefen
Alebacken Sportklubb
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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KF § 168

KS0195/11

Finanspolicy med tillämpningsanvisningar
Kommunfullmäktige antog 2006-11-27, § 137 ”Finanspolicy Ale kommunkoncern”.
Finanspolicyn gäller tills vidare. Tillämpningsföreskrifterna, vilka senast antogs av
kommunstyrelsen 2009-11-17, KS § 190 ska revideras vid behov, dock minst en gång per år.
Vid samma tillfälle ska kommunstyrelsen pröva om kommunfullmäktige ska föreläggas förslag
till revidering av policyn.
Sektor kommunstyrelsen föreslår några smärre justeringar i finanspolicyn och i
tillämpningsanvisningarna föranledda av organisationsförändringar, begrepp och praktisk
hantering av vissa frågor. Den utbytta texten har markerats med överstrykning och ny text
med understrykning.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef 2011-10-12.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner reviderad ”Finanspolicy Ale kommunkoncern”.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner Finanspolicyns tillämpningsföreskrifter 2012 och tills
vidare.
___
Expedieras till:
AB Alebyggen
Samtliga nämnder och sektorchefer
Ekonomichef
Budgetchef
Redovisningschef
Assistent och ersättare på redovisningsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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KF § 169

KS0181/11

Taxa för utfärdande av saneringsintyg för fartyg
Av tillsyns- och verksamhetsplan 2011 för Verksamhet miljö ska en taxa för ett så kallat
saneringsintyg för fartyg tas fram.
2007-06-15 trädde lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ikraft. Med
internationellt hot avses en risk för att smittämnen förs in i landet. Lagen säger att när ett
fartyg kommer till första svenska hamn ska ett intyg som visar om utrotning av insekter, råttor
eller andra djur har gjorts eller inte behöver göras visas upp. Om intyg saknas ska kommunen
undersöka fartyget och upprätta intyg. Intyg får endast utfärdas i vissa hamnar, varav Surte
hamn är en. Kommunen får ta ut avgift för arbetet.
Liknande bestämmelser har funnits tidigare, men då i karantänslagen. I och med ändrad
lagstiftning behöver kommunen en ny taxa för att kunna ta ut avgifter för utfört arbete.
Sektor Samhällsbyggnad föreslår att timtaxa tillämpas och att timavgiften är den samma som
timtaxan för tillsyn och prövning enligt miljöbalkens område som för närvarande är 730
kr/timme. Taxan föreslås gälla från och med 2012-01-01.
Det utfärdas 2-3 intyg per år varför kommunens intäkt blir cirka 5 tkr/år.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef 2011-10-10.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att timtaxa ska tillämpas vid undersökning och åtgärder
enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Avgift tas ut för varje
påbörjad halvtimme nedlagd tid.
2. Kommunfullmäktige beslutar att timtaxan ska överensstämma med den timtaxa som vid
var tid tillämpas för tillsyn och prövning enligt miljöbalkens område.
3. Kommunfullmäktige beslutar att punkterna 1 och 2 ska gälla från och med 2012-01-01.
4. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska tillämpas från och med 2012-01-01
även om den överklagas.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att timtaxa ska tillämpas vid undersökning och åtgärder
enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Avgift tas ut för varje
påbörjad halvtimme nedlagd tid.
2. Kommunfullmäktige beslutar att timtaxan ska överensstämma med den timtaxa som vid
var tid tillämpas för tillsyn och prövning enligt miljöbalkens område.
3. Kommunfullmäktige beslutar att punkterna 1 och 2 ska gälla från och med 2012-01-01.
4. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska tillämpas från och med 2012-01-01
även om den överklagas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunfullmäktige
2011-11-28
___
Expedieras till:
Sektorschef, sektor Samhällsbyggnad
Tf Verksamhetschef, verksamhet Miljö

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL från
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KF § 170

KS0180/11

Taxa för tillsyn och prövning av solarieverksamhet
Från och med 2007-08-01 har kommunerna tillsynsansvar över solarieverksamhet. Enligt
strålskyddsförordningen får kommunfullmäktige besluta om avgifter för kostnader för tillsyn.
Sektor Samhällsbyggnad föreslår att timtaxa tillämpas och att timavgiften ska vara lika stor
som den som tillämpas vid tillsyn och prövning enligt miljöbalken. För närvarande är den 730
kr/timme. Taxan föreslås gälla från och med 2012-01-01.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef 2011-10-10.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att timtaxa ska tillämpas vid tillsyn och prövning av
solarieverksamheten enligt stråkskyddsförordningen. Avgift tas ut för varje påbörjad
halvtimme nedlagd tid.
2. Kommunfullmäktige beslutar att timtaxan ska överensstämma med den timtaxa som vid
var tid tillämpas för tillsyn och prövning enligt miljöbalkens område.
3. Kommunfullmäktige beslutar att punkterna 1 och 2 ska gälla från och med 2012-01-01.
4. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska tillämpas från och med 2012-01-01
även om den överklagas.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att timtaxa ska tillämpas vid tillsyn och prövning av
solarieverksamheten enligt stråkskyddsförordningen. Avgift tas ut för varje påbörjad
halvtimme nedlagd tid.
2. Kommunfullmäktige beslutar att timtaxan ska överensstämma med den timtaxa som vid
var tid tillämpas för tillsyn och prövning enligt miljöbalkens område.
3. Kommunfullmäktige beslutar att punkterna 1 och 2 ska gälla från och med 2012-01-01.
4. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska tillämpas från och med 2012-01-01
även om den överklagas.
__
Expedieras till:
Sektorschef, sektor Samhällsbyggnad
Tf Verksamhetschef, verksamhet Miljö

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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KF § 171

KS0202/11

Ansökan om arrendeavtal för Skepplanda BTK
Skepplanda BTK inkom 2011-10-03 med ansökan om arrendeavtal på Ale kommuns fastighet
Vadbacka 2:57. Skepplanda BTK har i dag ett 3-årigt skötselavtal med Ale kommun genom
sektor utbildning, kultur och fritid.
För att Skepplanda BTK skall ha möjlighet att söka bidrag för att anlägga en konstgräsplan
krävs minst 10-årigt arrendeavtal. Dessa bidrag kommer främst från Svenska
fotbollsförbundet samt Västra Götalands fotbollsförbunds bidrag för konstruktion av
konstgräsplan samt flera mindre bidrag för konstruktion av löparbana.
Skepplanda BTK har räknat ut att 11 år är det kortaste alternativ då majoriteten av bidragen
har en väntetid på ca ett halvår samt ytterligare handläggningstid vilket gör att ett avtal på 10
år skulle skapa situationen att när ansökan om bidrag skall beslutas skulle avtalet bara täcka 99,5 år.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, näringslivs- och exploateringschef 2011-10-14.
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ser positivt på utvecklingen inom Skepplanda BTK och godkänner
förslag på ett 11- årigt arrendeavtal med Skepplanda BTK.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag att
teckna avtalet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige ser positivt på utvecklingen inom Skepplanda BTK och godkänner
förslag på ett 11- årigt arrendeavtal med Skepplanda BTK.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i uppdrag
att teckna avtalet.
__
Expedieras till:
Skepplanda BTK

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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KF § 172

KS0171/11

Energi- och klimatplan
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska en kommun i sin planering främja
hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Varje
kommun ska ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Denna
energi- och klimatplan ersätter gällande energiplan för Ale kommun som antogs av
kommunfullmäktige i november 2001.
Syftet med planen är att utveckla energisektorn i Ale kommun till en del av ett hållbart
samhälle. Målen beskrivs som tre övergripande mål och utgörs av ett kunskapsmål inom
klimatområdet, ett utsläppsmål för växthusgaser och ett mål om att minska användningen av
fossila bränslen. De övergripande målen skall vara uppnådda 2020. Inom delmålen finns ett
flertal utredningsmål. När dessa utredningar är genomförda behöver nya delmål formuleras.
Därför föreslås en revidering av energi- och klimatplanen redan 2013.
Resurser krävs för att genomföra målarbetet. Inför varje budgetår föreslås att en
kostnadsberäkning utförs för årets kommande delmål som arbetas in i årets budgetprocess.
Flera mål i energi- och klimatplanen återfinns i strategin för energieffektivisering och
finansieringsstödet från Energimyndigheten bidrar till att vissa delmål genomförs. Långsiktigt
medför energiomställning och energieffektivisering att kostnaderna för energianvändningen
minskar.
I alla beslut som tas och i alla val vi gör måste vi beakta att resurserna ska räcka till nästa
generation. Energieffektivisering och en omställning till förnyelsebar energi bidrar till att nästa
generation får den möjligheten.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Rune Strömberg, tf sektorschef och Annika Friberg, miljöplanerare
2011-10-12.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar Energi- och klimatplan för Ale kommun.
Under Kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Peter Rosengren (MP) bifall till att anta
förslag till ny Energi- och klimatplan för Ale kommun.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar Energi- och klimatplan för Ale kommun.
__
Expedieras till:
Miljöplanerare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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KF § 173

KS0228/11

Redovisning av ej verkställda fullmäktigebeslut 2010-11-01 – 2011-10-31
Kommunfullmäktige har i beslut, daterat 2005-03-29 § 9, beslutat att Kommunstyrelsen
och kommunens nämnder årligen i ett särskilt ärende ska redovisa beslutsuppdrag, ej
verkställda beslut, som Kommunfullmäktige lämnat till nämnderna.
De fullmäktigebeslut som ej blivit verkställda ska redovisas på Kommunfullmäktiges
sammanträde i november.
Sektor kommunstyrelsen har under oktober månad undersökt verkställigheten av dessa
beslut och funnit att nio av dessa beslut ej verkställts till fullo.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Erik Lidberg och Håkan Spång
Handläggare Cecilia Stedt
Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej verkställda beslut.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej verkställda beslut.
__
Expedieras till:
Styrelsen och berörda nämnder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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KF § 174

KS0231/11

Rapport från ortsutvecklingsmöten hösten 2011
Ortsutvecklingsmöten är ett av Ale kommuns olika sätt att föra dialog med sina
kommunmedborgare. På ortsutvecklingsmötena behandlas frågor som är viktiga för orterna
och information förmedlas till och från boenden i aktuella ämnen. Mötena innebär en
möjlighet för kommunens medborgare att framföra lokal idéer och utvecklingsförslag direkt
till kommunala beslutsfattare.
Under oktober månad 2011 genomfördes ortsutvecklingsmöten i tio orter i Ale kommun;
Alafors, Alvhem, Bohus, Hålanda, Nol, Nödinge, Skepplanda, Starrkärr/Kilanda, Surte och
Älvängen. Antalet personer som besöker ortsutvecklingsmötena utvecklas i en positiv
riktning och ligger, sedan ett par år tillbaka, varaktigt på drygt 900 personer varje år.
Under år 2010 passerade antalet besökare av ortsutvecklingsmötena för första gången, 1000
personer –sett till helåret. Trenden håller i sig under 2011 då det totala antalet besökare
överstiger 1200 personer. Höstens ortsutvecklingsmöten besöktes av drygt 580 personer.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Erik Lidberg och Håkan Spång
Handläggare Cecilia Stedt
Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att, utifrån minnesanteckningarna,
besvara sina frågor och överlämna dem till berört ortsutvecklingsmötes presidium den 1
mars 2012.
Inlägg
Sune Rydén (KD), Stina-Kajsa Melin (S) och Jean Altun (S).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att, utifrån minnesanteckningarna,
besvara sina frågor och överlämna dem till berört ortsutvecklingsmötes presidium den 1
mars 2012.
__
Expedieras till:
Berörda nämnder
Informationsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
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KF § 175
Delgivningar



Kommunstyrelsens beslut 2011-10-24 § 276 i Stenungsunds kommun rörande ärendet
SOLTAK –samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälvs
kommuner
Protokoll från länsstyrelsen upprättat 2011-10-31 gällande inspektion i Ale kommun enligt
19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen.

BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera dagens delgivningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

