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KF § 106
Information från Ale fjärrvärme
Under kommunfullmäktiges sammanträde lämnar Lars Larsson, VD för Ale Fjärrvärme
information om bolagets verksamhet.
___

Justerandes sign
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KF § 107

KS0003/09

Fyllnadsval efter Robert Hurtig (AD) från uppdrag som revisor
Kommunfullmäktige entledigade, 2008-04-27, § 90, Robert Hurtig (AD) från sitt uppdrag som
ledamot i kommunrevisionen. Under sammanträdet bordlades frågan om fyllnadsval efter
Robert Hurtig (AD).
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunfullmäktiges valberedning.
Inlägg
Jan A Pressfeldt (AD)
Yrkanden
Jan A Pressfeldt (AD) yrkar att kommunfullmäktige inte ska återbesätta stolen.
Propositionsordning
Efter avslutade överläggningar konstaterar ordföranden att två förslag föreligger:
Valberedningens återremissyrkande och Jan A Pressfeldts (AD) yrkade.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till valberedningen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunfullmäktiges valberedning.
___
Expedieras till:
Robert Hurtig
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes sign
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KF § 108

KS0003/09

Avsägelse från Dennis Larsen (M) från uppdrag som ledamot i utbildnings- och
kulturnämnden samt fyllnadsval.
Dennis Larsen (M) begär i skrivelse, daterad 2008-05-07, att bli entledigad från sitt uppdrag
som ledamot i utbildnings- och kulturnämnden.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Dennis Larsen (M) från sitt uppdrag som ledamot i
ubildnings- och kulturnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Isabella Laine (M) som ny ledamot i utbildnings- och
kulturnämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Dennis Larsen (M) från sitt uppdrag som ledamot i
ubildnings- och kulturnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Isabella Laine (M) som ny ledamot i utbildnings- och
kulturnämnden.
___
Expedieras till:
Dennis Larsen
Isabella Laine
Utbildnings- och kulturnämnden
Maria Olegård, Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign
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KF § 109

KS0003/09

Avsägelse från Leif Gustavsson (M) från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige,
ledamot i miljö- och byggnämnden, ersättare i miljö- och byggnämndens arbetsutskott
samt ersättare i arbetsgruppen för arvodes- och demokratifrågor samt fyllnadsval.
Leif Gustavsson (M) begär i skrivelse, daterad 2009-05-25, att bli entledigad från sina uppdrag
som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i miljö- och byggnämnden, ersättare i miljö- och
byggnämndens arbetsutskott samt ersättare i arbetsgruppen för arvodes- och demokratifrågor.
Inga-Lill Andersson (S), ordförande, lämnar en kort information om ärendet och hänskjuter
frågan om entledigandet till kommunfullmäktigeförsamlingen och finner att
kommunfullmäktige beslutar att behandla ärendet under sammanträdet.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Leif Gustavsson (M) från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i miljö- och byggnämnden, ersättare i miljö- och
byggnämndens arbetsutskott samt ersättare i arbetsgruppen för arvodes- och
demokratifrågor.
2. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Leif Gustavsson (M) för tiden fram till 2010-10-31.
3. Kommunfullmäktige entledigar Markus Larsson (M) från sitt uppdrag som ersättare i
miljö- och byggnämnden.
4. Kommunfullmäktige utser Markus Larsson (M) till ny ledamot i miljö- och byggnämnden,
ersättare ledamot i miljö- och byggnämndens arbetsutskott samt som ersättare i
arbetsgruppen för arvodes- och demokratifrågor.
5. Kommunfullmäktige utser Daniel Madsen (M) som ny ersättare i miljö- och
byggnämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Leif Gustavsson (M) från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, ledamot i miljö- och byggnämnden, ersättare i miljö- och
byggnämndens arbetsutskott samt ersättare i arbetsgruppen för arvodes- och
demokratifrågor.
2. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Leif Gustavsson (M) för tiden fram till 2010-10-31.
3. Kommunfullmäktige entledigar Markus Larsson (M) från sitt uppdrag som ersättare i
miljö- och byggnämnden.
4. Kommunfullmäktige utser Markus Larsson (M) till ny ledamot i miljö- och byggnämnden,
ersättare ledamot i miljö- och byggnämndens arbetsutskott samt som ersättare i
arbetsgruppen för arvodes- och demokratifrågor.
5. Kommunfullmäktige utser Daniel Madsen (M) som ny ersättare i miljö- och
byggnämnden.
___
Justerandes sign
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KF § 109 (forts.)

KS0003/09

Expedieras till:
Leif Gustavsson
Markus Larsson
Daniel Madsen
Miljö- och byggnämnden
Maria Olegård
Länsstyrelsen

Justerandes sign
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KF § 110

KS0003/09

Avsägelse från Rolf Johannesson (S) från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
och ersättare i överförmyndarnämnden
Rolf Johannesson (S) begär i skrivelse, daterad 2009-06-11, att bli entledigad från sina uppdrag
som ledamot i kommunfullmäktige samt som ersättare i överförmyndarnämnden.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Rolf Johannesson (S) från sina uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige samt som ersättare för överförmyndarnämnden.
2. Kommunfullmäktige begär att länsstyrelsen utser en ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Rolf Johannesson (S) för tiden fram till 2010-10-31.
3. Kommunfullmäktige utser Thor Eliasson (S) till ny ersättare i överförmyndarnämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Rolf Johannesson (S) från sina uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige samt som ersättare för överförmyndarnämnden.
2. Kommunfullmäktige begär att länsstyrelsen utser en ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Rolf Johannesson (S) för tiden fram till 2010-10-31.
3. Kommunfullmäktige utser Thor Eliasson (S) till ny ersättare i överförmyndarnämnden.
___
Expedieras till:
Rolf Johannesson
Thor Eliasson
Överförmyndarnämnden
Länsstyrelsen

Justerandes sign
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KF § 111

KS0002/09

Uppföljningsrapport 2, 2009-04-30 med Helårsprognos 2009
Uppföljningsrapport 2 är baserad på ekonomiskt utfall t.o.m. april och nämndernas prognoser
för ekonomi, verksamhetsmått och personal. Dessutom lämnas en kortare uppföljning av
några mål från strategisk plan.
I samband med uppföljningsrapport 2 föreslås att nämnderna tillförs kompensation för
löneavtal 2009 med totalt 23,9 Mkr enligt bilaga. Rapporten har baserats på den föreslagna
justeringen.
Det ekonomiska resultatet per april uppgår till –181 tkr. Eftersom kompensationen för
löneavtalet budgetmässigt fördelas jämnt är periodens resultat i själva verket 5,3 Mkr sämre.
Uppföljningsrapporten bygger på senaste skatteprognoserna från SKL (09:25 och 09:27).
Sedan budgetbeslutet i december har skatteprognosen nu försämrats med 33,4 Mkr. För att
möta denna försämring måste kommunens reserv på 8 Mkr under Särskilda insatser,
målgruppsreserven på 13 Mkr och de lägre arbetsgivaravgifterna, 13 Mkr, balansera denna
försämring.
Nämnderna prognostiserar sammantaget ett underskott på drygt 20 Mkr som till stor del beror
på tidsförskjutning i nämndernas omställningsarbete. Löneavtal 2009 inklusive konsekvenser
för semesterlöneskulden beräknas ge ett budgetmässigt överskott på 6 Mkr. Detta kan endast
till en mindre del kompensera nämndernas negativa prognoser. Helårsprognosen för 2009 är
därför en negativ budgetavvikelse på –13,5 Mkr.
Förvaltningen redovisar ett antal åtgärder och förslag för att dämpa kommunens kostnader.
Förvaltningen anser även att ett antal politiska prioriteringar av övergripande karaktär behöver
göras för att undvika ett underskott i bokslutet samt även för att klara de prognoser som finns
över kraftigt minskade skatteintäkter 2010 i förhållande till budgeterad nivå.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-05-14
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av uppföljningsrapport 2 samt de uppdrag som
Kommunstyrelsen givit nämnderna.
Helene Ramert, ekomomichef, informerar kommunfullmäktige om årsprognosen.
Inlägg
Jarl Karlsson (S)
Klas Nordh (FP)
Jan A Pressfeldt (AD)
Jan Skog (M)
Lars-Ove Hellman (S)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

11(40)

Sammanträdesdatum: 2009-06-15

KF § 111 (forts.)

KS0002/09

Eje Engstrand (S), ordförande Barn- och ungdomsnämnden, Monica Samuelsson (S),
ordförande utbildnings- och kulturnämnden, Willy Kölborg (S) ordförande tekniska nämnden
och Boel Holgersson (C) vice ordförande för vård- och omsorgsnämnden lämnar information
om respektive nämnds prognos för 2009.
Yrkanden
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag och lämnar följande yrkande,
tilläggsyrkande 1: Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att vid
kommunfullmäktiges augustisammanträde redovisa reviderad årsprognos efter beredning av
nämndernas beslut och förslag
Inga-Lill Andersson (S), ordförande, lämnar ett tilläggsyrkande (tilläggsyrkande 2):
Kommunfullmäktige beslutar att ta ställning till årsprognosen när nytt underlag föreligger.
Protokollsanteckning
Klas Nordh (FP) ber att få notera till protokollet att det i Barn- och ungdomsnämndens
protokoll saknas en protokollsantaeckning från Alliansen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. Därefter ställer ordförande
tilläggsyrkande 1 under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
detta. Efter detta ställer ordförande proposition på tilläggsyrkande 2 och finner att
kommunfullmäktige också beslutar i enlighet med detta.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av uppföljningsrapport 2 samt de uppdrag
som Kommunstyrelsen givit nämnderna.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att vid kommunfullmäktiges
augustisammanträde redovisa reviderad årsprognos efter beredning av nämndernas beslut
och förslag
3. Kommunfullmäktige beslutar att ta ställning till årsprognosen när nytt underlag föreligger.
___
Expedieras till:
Samtliga nämnder
Helene Ramert
Sten Åhrman

Justerandes sign
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KF § 112

KS0019/08

Förändrad tidplan för beslut om budgetramar för 2010
Av den strategiska planen framgår att Kommunfullmäktige i juni 2009 ska se över
budgetramarna för år 2010 med anledning av att en ny befolkningsprognos tagits fram.
Den dramatiskt försämrade konjunkturen har inneburit att kommunens prognostiserade
skatteintäkter minskat med 33,4 Mnkr år 2009 och 45,8 Mkr år 2010. För att få ett säkrare
underlag för budgetbeslutet föreslås att vi inväntar den skatteprognos som lämnas i augusti
och budgetbeslutet senareläggs och tas i september.
Förvaltningens bedömning är att fullmäktige bör invänta utfallet av skatteprognosen i augusti
innan budgetramarna för år 2010 ändras.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-05-12
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att beslut om skattesats, resultat- och balansbudget,
ekonomistyrregler och ramändringar med anledning av målgruppsförändringar för år 2010
fattas vid Kommunfullmäktiges möte i september år 2009.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att beslut om skattesats, resultat- och balansbudget,
ekonomistyrregler och ramändringar med anledning av målgruppsförändringar för år 2010
fattas vid Kommunfullmäktiges möte i september år 2009.
___
Expedieras till:
Samtliga nämnder
Sten Åhrman
Helene Ramert

Justerandes sign
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KF § 113

KS0043/09

Omdisponering av investeringsanslag för ny förskola i Nödinge
I 2009 års budget finns medel anslagna för ny- och ombyggnad av skolor och förskolor.
Anslaget belopp är ”fetmarkerat” i budgeten varför kommunstyrelsens medgivande till att
ianspråkta anslaget erfordras.
Av 2009 års anslag har under 2008 ianspråktagits 2,1 mnkr för förprojektering av Båtsmans
förskola i Älvängen och av Lillgårdens förskola i Nödinge (KF § 139, 2008-10-27). Överföring
av 5,7 mnkr från 2010 till 2009 har beviljats för att färdigställa Båtsmans förskola (KF § 43,
2009-02-23), och överföring av 2 mnkr från 2010 till 2009 har begärts för ombyggnad av
Nolskolan. För att kunna bygga Lillgårdens förskola krävs att resterande belopp av 2010 års
anslag tas i anspråk liksom hela 2011 års anslag på 20 mnkr och 10,1 mnkr av 2012 års anslag.
Fastighetsavdelningen har genomfört en förstudie och upprättat en kalkyl som visar på en
investeringsutgift på 35 088 tkr för ett passivhus med en årlig driftkostnad på 2 398 tkr.
Motsvarande investeringsutgift för en traditionell byggnad är 32 529 tkr med en årlig
driftkostnad på 2 332 tkr.
Den ökade årliga driftkostnaden utgör en väsentlig kostnadsökning varför Barn- och
ungdomsnämnden bör tillfrågas om hur den ska finansieras.
Förvaltningens bedömning är att medel bör omfördelas så att Lillgårdens förskola kan byggas
även om Barn- och ungdomsnämnden måste tillföras medel för att kunna driva den.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-05-05
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige medger att 5,0 mnkr av 2010 års anslag överförs till 2009 av
investeringsanslaget ”Ny- och ombyggnad av skolor och förskolor” samt att 20,0 mnkr av
2011 års anslag och 10,1 mnkr av 2012 års anslag överförs till år 2010.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige medger att 5,0 mnkr av 2010 års anslag överförs till 2009 av
investeringsanslaget ”Ny- och ombyggnad av skolor och förskolor” samt att 20,0 mnkr av
2011 års anslag och 10,1 mnkr av 2012 års anslag överförs till år 2010.
___
Expedieras till:
Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Helene Ramert
Sten Åhrman
Justerandes sign
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KF § 114

KS0116/09

Ansökan från Alebacken om investeringsbidrag för bygge av ny lift
Alebacken Sportklubb ansöker om ett investeringsbidrag på 4 000 000 kr (exkl. moms) för
bygge av en ny lift i skidbacken i Alafors. Denna summa inkluderar förutom kostnaderna för
lift även kostnader för framdragning av elkraft samt markarbeten. Den nya liften skall byggas
på kommunal mark och önskan från klubben är att Ale kommun köper in lift inklusive
markarbeten och framdragning av elkraft. Klubben är villig att betala 25 – 30 % av sin årliga
vinst på mellanskillnaden av kommunens ersättning för deponerade massor och
investeringsutgiften för liften.
Kommunen har genom beslut ställt sig bakom höjningen av Alebacken och ombyggnad av
området. Kommunen äger marken på vilken liften skall uppföras. Nuvarande lift är i dåligt
skick och behöver bytas ut. Den nya liften har väsentligt högre kapacitet och en lift är en
förutsättning för att den höjda backen ska kunna nyttjas. Verksamheten i backen vänder sig till
barn- och ungdomar och har också uppmärksammats i media. Genom att erbjuda möjligheter
till en aktiv fritid för barn- och ungdomar ökar det sannolikt kommunens attraktionskraft både
för boende och turister.
Eftersom kommunen nu befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge med kraftigt vikande
skatteprognoser är det dock nödvändigt med mycket hårda prioriteringar. Kommunens
kärnverksamhet utsätts för en kraftig förändring och detta beslut kan bara avgöras i en politisk
prioritering av kommunens långsiktiga utveckling. Kommunstyrelsens förvaltning överlämnar
därför ärendet till politiskt avgörande.
Om uppförande av en ny lift prioriteras i enlighet med klubbens förslag ser kommunstyrelsens
förvaltning tre alternativa möjligheter att lösa frågan. En utgångspunkt i samtliga alternativ är
att klubben inte på egen hand och utan kommunens medverkan kan lösa finansieringen.
Alternativ 1. Kommunen köper den nya liften och uppdrar till klubben att svara för driften.
Kommunen äger marken och ur denna aspekt är det lämpligt att kommunen även köper in
liften. Vid en sådan överenskommelse måste villkoren för arrende, försäkring och övriga frågor
närmare fastställas. Kommunen måste även följa LOU i sin upphandling.
Alternativ 2. Kommunen beviljar klubben ett lån för att köpa in liften.
Alternativ 3. Kommunal borgen för klubbens lån för att köpa liften.
Både alternativ 2 och 3 kan kombineras med ett kommunalt investeringsbidrag motsvarande
delar av den ersättning kommunen får för de överskottsmassor som bygger upp den höjda
backen. Ersättningen kommunen får från Peab ska dock även finansiera asfaltering av den nya
vägen till området. Det kan vara möjligt för klubben att ansöka om medel från Leader om
klubben gör investeringen i ny lift. Ett eventuellt kommunalt lån eller borgensåtagande bör då
minskas med den summa som klubben beviljas.
Samtliga alternativ förutsätter att de myndighetstillstånd som krävs erhålls i form av bygglov
och eventuellt andra tillstånd innan kommunen tar ett ekonomiskt ansvar för en ny lift.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-05-15
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar Alebacken Sportklubb lån på 3,125 Mkr för inköp av ny
liftanläggning.
2. Kommunfullmäktige noterar att lånet på 3,125 Mkr amorteras med 150 tkr per år.
3. Kommunfullmäktige beviljar Alebacken Sportklubb ett investeringsbidrag för ny
liftanläggning på 875 tkr att finansieras ur ersättningen från Peab för deponerade massor
på fastigheten Målje 1:93.
Inlägg
Jarl Karlsson (S)
Peter Rosengren (MP)
Jan A Pressfeldt (AD)
Yrkanden
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Inga-Lill Andersson (S), ordförande, lämnar följande tilläggsförslag: Kommunfullmäktige
uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras ersättare, att
underteckna förekommande handlingar i ärendet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma. Därefter ställer ordföranden
proposition på tilläggsförslaget och finner att kommunfullmäktige också beslutar i enlighet
med detta.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beviljar Alebacken Sportklubb lån på 3,125 Mkr för inköp av ny
liftanläggning.
2. Kommunfullmäktige noterar att lånet på 3,125 Mkr amorteras med 150 tkr per år.
3. Kommunfullmäktige beviljar Alebacken Sportklubb ett investeringsbidrag för ny
liftanläggning på 875 tkr att finansieras ur ersättningen från Peab för deponerade massor
på fastigheten Målje 1:93.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras ersättare, att underteckna förekommande handlingar i ärendet.
___
Expedieras till:
Helene Ramert
Jarl Karlsson
Stig Fredriksson
Alebacken Sportklubb
Justerandes sign
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Ansökan om investeringsanslag för datorer på Ale gymnasium
Av pedagogiska skäl föreslår Utbildnings- och kulturnämnden att från och med höstterminen
2009 ska samtliga elever som antagits på nationellt program eller specialutformat program i
årskurs 1 få tillgång till bärbar dator under hela sin skoltid på Ale gymnasium.
Ärendet föredrogs i Kommunstyrelsen 17 mars men återremitterades till kommunstyrelsens
förvaltning för ytterligare beredning. En förnyad genomgång har gjorts tillsammans med
förvaltningen och IT-avdelningen för att finna en finansiering för projektet inom den
budgetram som finns.
Leasing ska enligt kommunens finanspolicy och ekonomiska riktlinjer i strategisk plan
hanteras som en investering. Eftersom projektet inte var formulerat eller ansökt om då
investeringsbudgeten togs begär Utbildnings- och kulturnämnden en utökad investeringsram
för leasing av datorer.
Med ca 200 elever i årskurs 1 motsvarar det en investeringsutgift på 1 000 tkr per år under den
period som projektet genomförs. Kostnaden, enligt bifogad investeringskalkyl, blir 178 tkr år
2009, 603 tkr år 2010, 1 030 tkr år 2011 och därefter 1 278 tkr årligen. Detta finansieras
genom att en halvtidstjänst som IT-pedagog försvinner och genom att Utbildnings- och
kulturförvaltningen minskar sina kapitalkostnader genom att minska inköp av fasta datorer
med 800 tkr per år 2009 och 2010 samt med 550 tkr 2011 och 700 tkr 2012.
Projektet med bärbara datorer till eleverna på gymnasiet är en viktig del i Utbildnings- och
kulturförvaltningens strävan att skapa en attraktiv gymnasieskola. Investeringen finansieras
genom de besparingsförslag som förvaltningen presenterat.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-04-30
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar Utbildnings- och kulturnämnden ett årligt investeringsanslag
om 1 000 tkr för leasing av bärbara datorer för de år One-to-one projektet drivs.
2. Kommunfullmäktige minskar Utbildnings- och kulturnämndens beviljade investeringsram
med 800 tkr per år för åren 2009 och 2010 samt med 550 tkr år 2011 och 700 tkr år 2012.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beviljar Utbildnings- och kulturnämnden ett årligt investeringsanslag
om 1 000 tkr för leasing av bärbara datorer för de år One-to-one projektet drivs.
2. Kommunfullmäktige minskar Utbildnings- och kulturnämndens beviljade investeringsram
med 800 tkr per år för åren 2009 och 2010 samt med 550 tkr år 2011 och 700 tkr år 2012.
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Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Jan A Pressfeldt (AD), Ingela Nordhall (AD), Ewa
Johansson (AD), Ulf-Göran Solving (AD) och Lars-Eric Calås (AD).
___
Expedieras till:
Helene Ramert
Sten Åhrman
Utbildnings- och kulturnämnden
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Tillkommande kostnader för Ale Arena
Ale kommun inköpte bandyhallen på Jennylunds idrottsplats av Ale Surte Bandy AB den 29
februari 2008. Hallen och isbanan har fått namnet Ale Arena.
I samband med köpet tecknade kommunen och bolaget ett hyresavtal gällande Ale Arena.
Detta hyresavtal löper ut 2009-12-30. För att hyresförhållandet skall fortsätta krävs att ett nytt
hyreskontrakt från och med 2010-01-01 är tecknat senast 2009-09-30.
Överläggningar angående det fortsatta hyresförhållandet pågår mellan bolaget och kommunen.
Bolaget har i samband med omförhandling av hyresvillkoren anfört att den nuvarande
hyresnivån är för hög. Bolaget har alltsedan hyreskontraktet tecknades haft likviditetsproblem
och Kommunstyrelsen har i tidigare beslut KS 2008-06-10 § 127 och KS 2009-01-13 § 12
beviljat betalningsanstånd samt gjort upp om en avbetalningsplan för bolagets hyresskuld till
kommunen.
Ale Surte Bandy AB har i samband med uppförandet av bandyhallen anlagt en väg i anslutning
till Arenan. Vägen är en vändslinga för bussar och andra fordon som skall till Arenan.
Bolaget har, såsom hyresgäst, efter det att Ale kommun förvärvade hallen uppfört en mast för
mobiltelefontrafik på Arenans tak. Bolaget har nu begärt att kommunen skall förvärva väg och
mast samt ersätta bolaget för kostnader för anlitande av vaktbolag.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att väg och mast bör ägas av fastighetsägaren och att
Ale kommun därför bör köpa dessa anläggningar av bolaget till självkostnadspris, 248 156 kr.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-05-18
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden investeringsanslag om 248 156 kr att
användas för tillkommande kostnader för Ale Arena.
Inlägg
Jarl Karlsson (S)
Jan Skog (M)
Eje Engstrand (S)
Rose-Marie Fihn (FP)
Ingela Nordhall (AD)
Roland Wall (C)
Yrkanden
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Jan Skog (M), Rose-Marie Fihn (FP), Ingela Nordhall (AD) och Roland Wall (C) yrkar avslag
på kommunstyrelsens beslutsförslag.
Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordförande konstaterar att två förslag föreligger och ställer de bägge förslagen mot varandra
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden investeringsanslag om 248 156 kr att
användas för tillkommande kostnader för Ale Arena.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Aledemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet
och Sverigedemokraterna.
___
Expedieras till:
Tekniska nämnden
Eva-Marie Ekman
Helene Ramert
Sten Åhrman
Ale Surte Bandy
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Förslag till revidering av reglemente och egenavgifter inom färdtjänsten i Ale kommun
Den 18 maj 2009 inför Västtrafik ett nytt prissystem för den allmänna kollektivtrafiken
vilket också påverkar egenavgiften för färdtjänsten. Ale kommuns egenavgift för färdtjänst
är kopplad till Västtrafiks gamla system med kontantkupongpris plus ett påslag, vilket
innebär att reglemente och egenavgifter inom färdtjänsten behöver anpassas till Västtrafiks
nya prissystem och baspris.
Förslag till revidering av reglemente och egenavgifter är framtagna i samarbete med Miljö- och
byggförvaltningen och i samråd med kommuner i Göteborgs- och Sjuhäradsområdet.
Reglementet är omarbetat för att så långt som möjligt efterlikna Västrafiks regler för allmän
kollektivtrafik och följa de intentioner som beskrivs i rapporten, att resa i Västra Götaland
utan onödiga begränsningar av regler. Även de förslag på gemensamma riktlinjer som
föreslagits i samverkan med kommunerna i Göteborgs- och Sjuhäradsområdet är inarbetade i
förslag till reviderat reglemente för Ale kommun.
Förvaltningen bedömer att en anpassning av Ale kommuns reglemente och egenavgifter ska
kopplas till Västtrafiks nya betal- och prissystem. De huvudsakliga förändringar som föreslås i
Ale kommuns reglemente och egenavgifter inom färdtjänsten är:
•
•
•

Funktionshindrets varaktighet skall bedömas kvarstå i minst 3 månader (2:2)
Anpassning egenavgifterna för färdtjänst till Västtrafiks baspris samt ett procentuellt
påslag på 50% på baspris förutom inom Ale.
Skolungdom mellan 7 – 20 år betalar 75 procent av baspris plus procentuellt påslag.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-05-19
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av reglemente och egenavgifter
daterat 090602 inom färdtjänsten i Ale kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar att det nya reglementet samt de nya egenavgifterna för
färdtjänst införs från 1 juli 2009 och gäller tills vidare.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsens förvaltning att utreda eventuell
förändring av färdtjänstområdets omfattning samt att ta fram en modell för hur ekonomin
för färdtjänsten kontinuerligt kan följas upp.
Inlägg
Jarl Karlsson (S)
Rose-Marie Fihn (FP)
Klas Nordh (FP)
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Yrkanden
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Rose-Marie Fihn (FP) yrkar avslag på kommunstyrelsens beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger och ställer de bägge förslagen mot varandra
och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar en omröstningsordning som Kommunfullmäktige godkänner.
Den som bifaller kommunstyrelsens beslutsförslag röstar ja och den som bifaller Rose-Marie
Fihns (FP) avslagsyrkande röstar nej.
Under omröstningen avges 44 ja-röster och 3 nej-röster. En person avstår från att rösta. Hur
var och en röstar framgår av omröstningsbilagan till detta protokoll.
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av reglemente och egenavgifter
daterat 090602 inom färdtjänsten i Ale kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar att det nya reglementet samt de nya egenavgifterna för
färdtjänst införs från 1 juli 2009 och gäller tills vidare.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsens förvaltning att utreda eventuell
förändring av färdtjänstområdets omfattning samt att ta fram en modell för hur ekonomin
för färdtjänsten kontinuerligt kan följas upp.
Reservation
Folkpartiet reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt skriftlig bilaga.
___
Expedieras till:
Annika Friberg
Västtrafik
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Omröstningsbilaga
KF § 117, 2009-06-15

JA

Jan Skog M
Elisabeth Mörner M
Kajsa Nilsson M
Åke Johansson M
Dan Björk M
Mikael Berglund M
Markus Larsson M

X
X
X
X
X
X

Boel Holgersson C
Roland Wall C
Åke Niklasson C

X
X
X

Nej

X

Rose-Marie Fihn FP
Lars-Erik Carlbom FP
Klas Nordh FP

Justerandes sign

Avstår

X
X
X

Kjell Klerfors KD
Sune Rydén KD
Samira Samaha KD

X
X
X

Jarl Karlsson S
Åke Andersson S
Eje Engstrand S
Elaine Björkman S
Hasse Andersson S
Elisabeth Bredesen S
Monica Samuelsson S
Solveig Dahlqvist S
Lars-Ove Hellman S
Willy Kölborg S
Jessika Forssell S
Rolf Gustavsson S
Rolf Johannesson S
Thor Eliasson S
Stina-Kajsa Melin S
Lars Gunnar Wallin S
Catharina Eliasson S
Sven Pettersson S

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

Göran Karlsson V
Johnny Sunling V
Tommy Gustafsson V
Lisa Forsberg V

X
X
X
X

Minna Ljungberg MP
Peter Rosengren MP

X
X

Jan A Pressfeldt AD
Ingela Nordhall AD
Ewa Johansson AD
Ulf-Göran Solving AD
Lars-Eric Calås AD
Heléne Ahlberg AD

X
X
X
X
X
X

Rune Karlsson SD
Inga-Lill Andersson S ordf
Summa:

X
X
44

3
Utdragsbestyrkande
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i beslutet

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-06-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-06-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(40)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-06-15
KF § 118

KS0249/08

Exploateringsavtal till detaljplan för Nödinge 4:78
Kommunfullmäktige godkände 2009-03-13, § 58, exploateringsavtal med Sverigehuset i
Göteborg AB avseende detaljplan för Nödinge 4:78. Efter det beslutet, och innan planen
antogs, har det visat sig att detaljplanen måste arbetas om i sådan omfattning att exploateringsavtalet måste ändras. Samhällsplaneringsavdelningen har därför tagit fram ett omarbetat
förslag till exploateringsavtal för fastigheten.
Avtalet reglerar i huvudsak att allmän platsmark skall överlåtas utan ersättning till kommunen,
att exploatören bygger och bekostar dagvattenanläggning samt att han skall erlägga 40 000
kronor till kommunen som bidrag till utbyggnad av angränsande gång- och cykelväg.
Detaljplanen medför inga kostnader eller åtaganden från kommunens sida. Detaljplanen
upprättas genom enkelt planförfarande och Miljö- och byggnämnden beräknas kunna anta
detaljplanen den 25 juni 2009. Samråd har skett med miljö- och byggförvaltningen och tekniska
förvaltningen angående innehållet i avtalet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-04-29
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Tidigare utskickat exploateringsavtal har blivit reviderat mellan kommunstyrelsens arbetsutskott
och kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med Sverigehuset i
Göteborg AB avseende fastigheten Nödinge 4:78.
2. Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut 2009-03-13, § 58, rörande exploateringsavtal med Sverigehuset i Göteborg AB avseende fastigheten Nödinge 4:78.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med Sverigehuset i
Göteborg AB avseende fastigheten Nödinge 4:78.
2. Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut 2009-03-13, § 58, rörande exploateringsavtal med Sverigehuset i Göteborg AB avseende fastigheten Nödinge 4:78.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.
___
Expedieras till:
Lars Lindström
Jarl Karlsson
Stig Fredriksson
Sverigehuset i Göteborg AB
Justerandes sign
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Markpolitiskt program för Ale kommun
Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till markpolitiskt program för Ale
kommun. Programmet är utarbetat för att fastlägga de politiska mål och riktlinjer som skall
gälla för att säkerställa erforderlig mark för samhällets expansion.
Programmet innehåller även mål och riktlinjer för hur kommunägd mark skall förvaltas och
avyttras vid exploatering. Dokumentet klarlägger Ale kommuns markpolitiska målsättning dels
för den egna organisationen men även för marknadens aktörer.
Ale kommun skall genom styrning av planläggning och exploatering skapa goda boendemiljöer
till rimliga kostnader och trygga miljöer inom ekologiskt hållbara ramar. Speciellt skall
byggnation med lågt energibehov och låga emissioner efterstävas liksom hög tillgänglighet och
tillgång till goda kommunikationer.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-04-28
Handläggare: Pernilla Rokosa, planeringssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande markpolitiskt program för Ale kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar att programmet skall ses över i början av varje ny
mandatperiod.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande markpolitiskt program för Ale kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar att programmet skall ses över i början av varje ny
mandatperiod.
___
Expedieras till:
Pernilla Rokosa
Lennart Nilsson
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Mark för verksamheter för Ale kommun 2009-2015
Kommunfullmäktige antog i september 2007 en ny översiktsplan, Ale ÖP 07 och i anslutning
till denna har behovet av ett politiskt beslutat styrdokument för etableringsbar mark för
verksamhetsutvecklingen i Ale kommun aktualiserats. Frågan har diskuterats i kommunens
styrgrupp för samhällsutveckling varefter uppdraget att arbeta fram ett förslag till program för
verksamhetsmark i Ale kommun lämnats till samhällsplaneringsavdelningen.
Programmet, Mark för verksamheter har remitterats till samtliga kommunala nämnder och
bolag samt för kännedom givits Ale Elförening. Dokumentet skall slutligen antas av
kommunfullmäktige.
Till utgångspunkt för verksamhetsmarksplaneringen som sträcker sig fram till 2015 ligger Ale
ÖP 07 och Ale kommuns nya Vision 2020 samt strategisk plan för 2009 som beskriver att Ale
kommun alltid skall ha minst 10 hektar exploateringsklar verksamhetsmark tillgänglig.
Programmet innehåller målsättningar för Ale kommuns verksamhetsmark och redovisar
planerad verksamhetsmark för perioden 2009 - 2015. Programmet kommer att ligga till grund
för Ale kommuns förvaltningars planering av respektive verksamhet samt för dialog med
marknaden.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-04-09
Handläggare: Pernilla Rokosa, planeringssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antager föreliggande program, Mark för verksamheter gällande Ale
kommun för åren 2009-2015.
2. Kommunfullmäktige beslutar att programmet skall revideras vartannat år i samband med
budgetarbetet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antager föreliggande program, Mark för verksamheter gällande Ale
kommun för åren 2009-2015.
2. Kommunfullmäktige beslutar att programmet skall revideras vartannat år i samband med
budgetarbetet.
___
Expedieras till:
Pernilla Rokosa
Lennart Nilsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2009-06-15

KF § 121

KS0033/09

Antagande av Kulturarvsplan för Ale kommun, Ale kommun - Kultur i arv
Ale kommun, utbildnings- och kulturförvaltningen, har i samverkan med Regionmuseum
Västra Götaland (Västarvet), Länsstyrelsen i Västra Götaland och ett antal dialoggrupper med
alebor arbetat fram ett förslag till Kulturarvsplan. Avstämningar har även gjorts med
kommunens övriga förvaltningar.
Planen består av dels en omfattande tematisk historik av Alebygdens kulturhistoria, en
översiktlig byggnadsinventering, förslag på områden där särskilt kulturhistoriskt intressanta
miljöer redovisas samt ett åtgärdsförslag.
Den översiktliga redovisningen beskriver på ett tydligt sätt Aletraktens historia med
utgångspunkt i den bevarande kulturmiljön och med hjälp av ett antal teman speglas olika delar
av kommunens rika historia. Den dokumentation som gjorts är värdefull ur många aspekter,
såsom för samhällsplanering, undervisning, handläggning av bygglovärenden mm.
De föreslagna åtgärderna avser insatser av såväl planmässig karaktär såsom utformning av
områdesbestämmelser, digitalisering av underlagsmaterial, färdigställande av fastighetsinventering etc. samt åtgärder av mera publik utåtriktad karaktär såsom skapande av en
dynamisk databas där bygdens kulturhistoria kan levandegöras, förslag till särskilda
”kulturarvsdagar” etc.
Förslaget till åtgärdsprogram innebär att kommunen på olika sätt ska jobba vidare med sitt
kulturarv. Åtgärdsförslaget pekar på olika möjligheter att skydda och bevara värdefulla miljöer
så att de inte går förlorade. Framtaget åtgärdsförslag ger inte något formellt skydd, men utgör
en grund för vidare dialog och diskussion.
Arbetet med kulturarvsplanen har varit en flerårig process. Sammanfattningsvis bedöms de
synpunkter som framförts under arbetets gång och under remisstiden, vara av stort värde och
har i möjligaste mån beaktats i arbetet med kulturarvsplanen. Inkomna yttranden under
remisstiden har sammanfattats och kommenterats i ett utställningsutlåtande daterat 2008-07-28.
Utbildnings- och kulturnämnden antog kulturarvsplanen 2008-06-17 och har därefter fattat nytt
beslut 2009-09-03 om att sända planen till Kommunfullmäktige för antagande, med anledning
av planens stora betydelse för kommunens kommande samhällsplanering.
Samhällsplaneringsavdelningen utgår ifrån att kulturarvsplanen kommer att användas aktivt i
kommunens planering när den antagits som ett handlingsprogram vilket ersätter tidigare
kulturminnesvårdsprogram och de delar som beskrivits under avsnitt ”Kulturmiljövård” i Ale
ÖP 07 samt att densamma arbetas in i översiktsplanen vid nästa revidering.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-03-10
Handläggare: Ann-Marie Carlsson, översiktsplanerare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till kulturarvsplan med de kompletteringar
och korrigeringar som redovisas i utställningsutlåtandet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kulturarvsplanen läggs som ett komplement till
översiktsplanen och att den arbetas in i densamma vid nästa översyn.
Inlägg
Monica Samuelsson (S)
Jan A Pressfeldt (AD)
Jarl Karlsson (S)
Rose-Marie Fihn (FP)
Lars-Ove Hellman (S)
Yrkanden
Jan A Pressfeldt (AD), Jarl Karlsson (S) och Rose-Marie Fihn (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens beslutsförslag.
Protokollsanteckning
Till protokollet antecknas att kommunfullmäktiges ledamöter tycker att kulturarvsplanen är
välgjord och att den bjuder på intressant läsning.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till kulturarvsplan med de kompletteringar
och korrigeringar som redovisas i utställningsutlåtandet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kulturarvsplanen läggs som ett komplement till
översiktsplanen och att den arbetas in i densamma vid nästa översyn.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Lars-Ove Hellman (S).
__
Expedieras till:
Ann-Marie Carlsson
Utbildnings- och kulturnämnden
Samhällsplaneringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Rapport från ortsutvecklingsmöten - våren 2009
Ortsutvecklingsmöten är ett av Ale kommuns olika sätt att föra dialog med sina
kommunmedborgare. På dessa möten behandlas frågor som är viktiga för orterna och
information förmedlas till och från boende i aktuella ämnen. Mötena innebär en möjlighet
att framföra lokala idéer och utvecklingsförslag direkt till kommunala beslutsfattare.
Under april månad 2009 genomfördes ortsutvecklingsmöten i tio orter i Ale kommun;
Alafors, Alvhem, Bohus, Hålanda, Nol, Nödinge, Skepplanda, Starrkärr, Surte och Älvängen.
Antalet personer som besöker ortsutvecklingsmötena ligger, sedan ett par år tillbaka,
varaktigt på ungefär 900 personer varje år.
Minnesanteckningar från respektive ortsutvecklingsmöte har lämnats till
kommunfullmäktiges sammanträde.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-06-03
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige noterar minnesanteckningarna från respektive ortsutvecklingsmöte.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att, utifrån minnesanteckningarna, besvara
sina frågor och överlämna dem till berört ortsutvecklingsmötes presidium senast den 1
september 2009.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar minnesanteckningarna från respektive ortsutvecklingsmöte.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att, utifrån minnesanteckningarna, besvara
sina frågor och överlämna dem till berört ortsutvecklingsmötes presidium senast den 1
september 2009.

___
Expedieras till:
Samtliga nämnder
Medborgarkontoret
Stefan Lydén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

29(40)

Sammanträdesdatum: 2009-06-15

KF § 123

KS0080/08

Svar på motion från Boel Holgersson (C) om medborgarinflytande
Boel Holgersson (C) har i motion, daterad 2008-04-15, föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar att invånare folkbokförda i kommunen får rätt att väcka förslag till fullmäktige
(medborgarförslag) med yttranderätt samt att införa allmänhetens frågostund.
Motionären anser att invånarna i Ale mer direkt ska bjudas in att delta i den politiska
processen.
Motionen har remitterats till arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor, som lämnar
följande yttrande:
Arbetsgruppen är enig om att införa en allmänhetens frågestund i anslutning till
kommunfullmäktiges sammanträden samt att den som är folkbokförd i kommunen får väcka
ärenden genom medborgarförslag.
Vad gäller den del av motionen som handlar om rätten för den som skrivit ett medborgarförslag
att också ha yttranderätt i fullmäktige är arbetsgruppen inte överens om formerna för hur detta
ska gå till. Antingen inskränker man inte yttranderätten överhuvudtaget eller så inskränker man
yttranderätten för den som skrivit medborgarförslaget. Kanske är det möjligt att reglera
yttranderätten genom en skrivning i Kommunfullmäktiges arbetsordning?
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-04-14
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige kompletterar sin arbetsordning med följande:
”Allmänhetens frågestund skall genomföras som första ärendepunkt vid varje
sammanträde. Allmänhetens frågestund omfattar ärendepunkterna vid dagens
sammanträde och besvaras av Kommunstyrelsens ordförande och/eller av
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Frågestunden är begränsad till 20 min”
3. Kommunfullmäktige kompletterar sin arbetsordning med följande:
”Folkbokförd medborgare har rätt att enskilt väcka förslag i Kommunfullmäktige, s.k
Medborgarförslag. Den folkbokförde medborgaren som har väckt ett medborgarförslag
har rätt att yttra sig i ärendet när det behandlas vid Kommunfullmäktiges sammanträde.
Beredningsreglerna i Kommunallagen kap 5 §§ 26-28 samt §§ 32-34 gäller
medborgarförslag”.
4. Kommunfullmäktige beslutar komplettera KS delegeringsordning, allmänna ärenden
punkt 19 att gälla även medborgarförslag.
5. Kommunfullmäktige beslutar att utvärdering ska ske inför nästa mandatperiod.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajourneras fem minuter. Efter ajourneringen återupptas förhandlingarna
igen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Inlägg
Boel Holgersson (C)
Yrkanden
Boel Holgersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige kompletterar sin arbetsordning med följande:
”Allmänhetens frågestund skall genomföras som första ärendepunkt vid varje
sammanträde. Allmänhetens frågestund omfattar ärendepunkterna vid dagens
sammanträde och besvaras av Kommunstyrelsens ordförande och/eller av
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Frågestunden är begränsad till 20 min”
3. Kommunfullmäktige kompletterar sin arbetsordning med följande:
”Folkbokförd medborgare har rätt att enskilt väcka förslag i Kommunfullmäktige, s.k
Medborgarförslag. Den folkbokförde medborgaren som har väckt ett medborgarförslag
har rätt att yttra sig i ärendet när det behandlas vid Kommunfullmäktiges sammanträde.
Beredningsreglerna i Kommunallagen kap 5 §§ 26-28 samt §§ 32-34 gäller
medborgarförslag”.
6. Kommunfullmäktige beslutar komplettera KS delegeringsordning, allmänna ärenden
punkt 19 att gälla även medborgarförslag.
7. Kommunfullmäktige beslutar att utvärdering ska ske inför nästa mandatperiod.
___
Expedieras till:
Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor
Boel Holgersson
Håkan Spång
Jarl Karlsson
Jan Skog

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS0270/07

Svar på motion från Börje Ohlsson (SD) angående ny länsväg Skepplanda-Lödöse
Sverigedemokraterna har genom Börje Ohlsson inlämnat en motion där man föreslår Ale
kommunfullmäktige:
- att kräva att Vägverket gör en ny rakare väg mellan Skepplanda och Lödöse station.
- att trafikplatsen i Grönnäs utgår till förmån för Alvhem – Lödöse.
- att en översyn av övriga vägar i Ale kommun sker och satsning på länsvägarna i kommunen
prioriteras hädanefter
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att Ale kommun genom politiska beslut fastställts
att Vägverkets förslag på placering av trafikplats i Grönnäs accepteras. Dessutom har avtal
tecknats med Vägverket och Lilla Edets kommun om utbyggnad av avfartsmöjlighet för
norrifrån kommande trafik och påfart söderut på E45 nära tågstationen i Lödöse. Nuvarande
E45 kommer att utgöra lokalväg med GC- möjlighet i området.
Ale kommun har för Vägverket Samhälle starkt påtalat behov av upprustning av det allmänna
vägnätet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-05-07
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Expedieras till:
Börje Ohlsson
Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion från Åsa Kasimir Klemedtsson (MP), Ingmarie Torstensson (V) och
Willy Kölborg (S) om ökad HBT-kompetens i Ale kommun
Bakgrunden till att motionen lagts är att RFSL 2006 gjorde en rikstäckande undersökning om
hur det är att leva som homosexuell, bisexuell eller transsexuell (hbt) i Sveriges 290
kommuner. Ett antal variabler som påverkar hbt-personers livssituation undersöktes och Ale
kommun hamnade på 90:e plats när dessa räknades ihop. När det gäller de kommunala
verksamheterna fick dock Ale kommun mycket låga betyg.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att:
1. Utbilda förtroendevalda i fullmäktige och samtliga nämnder om hbt-personers
livssituation och hur den påverkas av den kommunala verksamheten.
2. Utbilda alla kommunala chefer om hur man skapar arbetsplatser där alla, oavsett
sexuell läggning, kan vara öppna med sin sexualitet och ges samma möjligheter att
trivas på sitt arbete
3. Utbilda alla anställda i kommunen om hbt-personers livssituation och hur denna
påverkas av att vara brukare av den kommunala verksamheten.
4. Se över kommunens jämställdhetsplan så att den på relevant sätt inkluderar sexuell
läggning och könsidentitet samt beakta hbt-perspektivet när kommunens övriga
styrdokument revideras.
5. Se över kommunala blanketter så att de inte förutsätter två föräldrar av olika
kön.
Motionen föreslås bli bifallen med upplägget att arbete med att se över styrdokument och
blanketter påbörjas omedelbart och att utbildningsinsatserna, som måste prioriteras i
förhållande till andra angelägna kompetensutvecklingsinsatser, sprids ut under en längre
period.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Sven-Olof Frisk, 2009-05-06
Handläggare: Sven-Olof Frisk, personalchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Inlägg
Ingmarie Torstensson (V)
Jan Skog (M)
Minna Ljungberg (MP)
Boel Holgersson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Klas Nordh (FP)
Jan A Pressfeldt (AD)
Hasse Andersson (S)
Göran Karlsson (V)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Ingmarie Torstensson (V), Minna Ljungberg (MP), Boel Holgersson (C), Klas Nordh (FP),
Hasse Andersson (S) och Göran Karlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Jan Skog (M) och Jan A Pressfeldt (AD) yrkar avslag på kommunstyrelsens beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordförande konstaterar att två förslag föreligger och ställer de bägge förslagen mot varandra
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Aledemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna.
___
Expedieras till:
Åsa-Kasimir Klemedtsson
Ingmarie Torstensson
Willy Kölborg
Sven-Olof Frisk

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS0231/08

Svar på motion från Jan Skog (M), Rose-Marie Fihn (FP), Sune Rydén (KD) och
Roland Wall (C) om skolbibliotek och biblioteksplan
Jan Skog (M), Rose-Marie Fihn (FP), Sune Rydén (KD) och Roland Wall (C) har lämnat in en
motion, daterad 2008-11-11, om bibliotekens öppethållande, skolbibliotek och biblioteksplan.
Motionärerna föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att bibliotekens öppethållande och
servicenivå under 2009 skall ligga på samma nivå som gällde 2008-01-01 och att Utbildningsoch kulturnämnden tilldelas de resurser som krävs, max 700 000 kronor. Motionärerna
föreslår samtidigt att Kommunfullmäktige ska besluta att om beslutet om att dra in bokbussen
fullföljs, så ska barn vid förskolor som förlorar bokbussbesöken och därmed
biblioteksupplevelsen från och med år 2009 som ersättning erbjudas åtta besök per år i en
lämplig biblioteksmiljö och att Utbildnings- och Kulturnämnden tilldelas de resurser som
krävs för att täcka kostnaderna för 2009, max 50 000 kronor. Motionärerna föreslår även att
biblioteksplanen tas upp för godkännande i Kommunfullmäktige och därefter fungerar som
styrande dokument för biblioteksverksamheten.
Utbildnings- och kulturnämnden har genomfört åtgärden för att i ett pressat ekonomiskt läge
anpassa verksamheten till de budgetramar som gäller.
Enligt antaget styrdokument ska planer antas av kommunstyrelse eller facknämnd.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-04-24
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Jan Skog (M)
Yrkanden
Jan Skog (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförlag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Expedieras till:
Jan Skog
Rose-Marie Fihn
Sune Rydén
Roland Wall
Sten Åhrman
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-06-15

KF § 127
Delgivningar
Kommunfullmäktige delges följande dokument:
•

Enkät från ungdomsfullmäktige, daterad 2009-06-04

BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar delgivningarna.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS0127/09

Motion från Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) om att göra Ale kommun
till en Faritrade City
Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) har inkomit med en motion, daterad 200906-02, om att Ale kommun ska bli en Fair Trade City, vilket bland annat innebär att
kommunen lever upp till vissa kriterier för upphandling och informationsspridning.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska erbjuda
rättvisemärkta produkter, att kommunen ska agera som en etisk konsument, att kommunen
antar en målsättning för etisk konsumtion så att kommunen uppfyller de kriterier som ställs
för att kunna vara en Fair Trade City.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Håkan Spång
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS0126/09

Motion från Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) om offentlig upphandling
för hållbar utveckling och socialt ansvar
Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) har inkomit med en motion, daterad 200906-02, om att Ale kommun ska ställa sådana krav i sin upphandling att ILO:s (International
Labour Organization) kärnkonventioner uppfylls.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunen i sin offentliga
upphandling inte bryter mot mänskliga rättigheter, att kommunen utformar mål i sin
upphandlingspolicy i enlighet med ILO:s kärnkonventioner samt att kommunen startar en
dialog kring dessa rättigheter gentemot kommunens leverantörer.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Håkan Spång
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sommarhälsning
Ordföranden, Inga-Lill Andersson (S), önskar samtliga ledamöter, ersättare och tjänstemän en
skön och trevlig sommar och passar samtidigt på att tacka för ett gott samarbete.
2:e vice ordföranden, Lars-Gunnar Wallin (S), tillönskar ordföranden detsamma.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

