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Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 151
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 ska gälla de ärendepunkter som fullmäktige ska
diskutera under sina respektive sammanträden.
Inga frågor ställdes under kommunfullmäktiges sammanträde.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 152
Infrastruktur i Västsverige
Under kommunfullmäktiges sammanträde lämnar Jarl Karlsson (S) information om
infrastruktur i Västsverige.
Inlägg
Jan Skog (M)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___
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Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 153

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).
Under kommunfullmäktiges sammanträde, 2009-06-15, § 107, återremitterades frågan om
fyllnadsval till kommunfullmäktiges valberedning. Under kommunfullmäktiges sammanträde
2009-08-31, 136 bordlades ärendet.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
___
Expedieras till:
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 154

KS0003/09

Avsägelse från Andreas Liljekvist (FP) från uppdrag som ledamot i tekniska nämnden
och ersättare i Kommunfullmäktige samt fyllnadsval
Andreas Liljekvist (FP) begär i skrivelse daterad, 2009-09-03, att bli entledigad från sina
uppdrag som ledamot i tekniska nämnden och ersättare i Kommunfullmäktige.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Andreas Liljekvist (FP) från sina uppdrag som ledamot i
tekniska nämnden och ersättare i Kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Andreas Liljekvist (FP) för tiden fram till 2010-10-31.
3. Kommunfullmäktige utser Kjell Karlsson (FP) som ny ledamot i tekniska nämnden efter
Andreas Liljekvist (FP).
4. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga frågan om ny ersättare i tekniska nämnden
efter Kjell Karlsson (FP).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Andreas Liljekvist (FP) från sina uppdrag som ledamot i
tekniska nämnden och ersättare i Kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Andreas Liljekvist (FP) för tiden fram till 2010-10-31.
3. Kommunfullmäktige utser Kjell Karlsson (FP) som ny ledamot i tekniska nämnden efter
Andreas Liljekvist (FP).
4. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga frågan om ny ersättare i tekniska nämnden
efter Kjell Karlsson (FP).
___
Expedieras till:
Andreas Liljekvist
Kjell Karlsson
Länsstyrelsen
Tekniska nämnden
Kommunfullmäktiges valberedning
Torbjörn Hall, kommunstyrelsens förvaltning
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 155

KS0003/09

Avsägelse från Sture Carlson (C ) från uppdrag som ersättare i Valnämnden samt
fyllnadsval
Sture Carlson (C) begär i skrivelse, daterad 2009-10-10, att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i valnämnden.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Sture Carlson (C) från sitt uppdrag som ersättare i
valnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Ingemar Othzén (C) som ny ersättare i valnämnden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Sture Carlson (C) från sitt uppdrag som ersättare i
valnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Ingemar Othzén (C) som ny ersättare i valnämnden.
___
Expedieras till:
Sture Carlson
Ingemar Othzén
Valnämnden
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 156

KS0003/09

Avsägelse från Bengt Wastesson (M) från uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige samt fyllnadsval
Bengt Wastesson (M) begär i skrivelse, daterad 2009-10-15, att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Bengt Wastesson (M) från sitt uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Bengt Wastesson (M) för tiden fram till 2010-10-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Bengt Wastesson (M) från sitt uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Bengt Wastesson (M) för tiden fram till 2010-10-31.
___
Expedieras till:
Bengt Wastesson
Länsstyrelsen
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 157

KS0003/09

Avsägelse från Petra Andersson (C) från uppdrag som ersättare i utbildnings- och
kulturnämnden samt fyllnadsval
Petra Andersson (C) begär i skrivelse, daterad 2009-10-20, att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i utbildnings- och kulturnämnden.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Petra Andersson (C) från sitt uppdrag som ersättare i
utbildnings- och kulturnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Christer Holgersson (C) som ny ersättare i utbildnings- och
kulturnämnden efter Petra Andersson (C).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Petra Andersson (C) från sitt uppdrag som ersättare i
utbildnings- och kulturnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Christer Holgersson (C) som ny ersättare i utbildnings- och
kulturnämnden efter Petra Andersson (C).
___
Expedieras till:
Petra Andersson
Utbildnings- och kulturnämnden
Christer Holgersson
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 158

KS0003/09

Avsägelse från Ingemar Serneby (M) från presidieuppdrag i KF-presidium,
presidieuppdrag för ortsutvecklingsmöten i Bohus och Surte samt presidieuppdrag för
Ungdomsfullmäktige
Ingemar Serneby (M) begär i skrivelse, daterad 2009-10-23, att bli entledigad från sina
presidieuppdrag som vice ordförande i kommunfullmäktiges presidium, företrädare för
kommunen vid bolagsstämmor, vice ordförande för ortsutvecklingsmöten i Bohus och Surte
samt presidieuppdrag för ungdomsfullmäktige.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Ingemar Serneby (M) från sina presidieuppdrag som vice
ordförande i kommunfullmäktiges presidium, vice ordförande för ortsutvecklingsmöten i
Bohus och Surte, företrädare för kommunen vid bolagsstämmor samt presidieuppdraget
för ungdomsfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige utser Boel Holgersson (C) till ny vice ordförande i
kommunfullmäktiges presidium samt ny företrädare för kommunen vid bolagsstämmor
samt till ungdomsfullmäktiges presidium.
3. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om att utse en vice ordförande till
presidieuppdragen i ortsutvecklingsmötena i Bohus och Surte.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Ingemar Serneby (M) från sina presidieuppdrag som vice
ordförande i kommunfullmäktiges presidium, vice ordförande för ortsutvecklingsmöten i
Bohus och Surte, företrädare för kommunen vid bolagsstämmor samt presidieuppdraget
för ungdomsfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige utser Boel Holgersson (C) till ny vice ordförande i
kommunfullmäktiges presidium samt ny företrädare för kommunen vid bolagsstämmor
samt till ungdomsfullmäktiges presidium.
3. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om att utse en vice ordförande till
presidieuppdragen i ortsutvecklingsmötena i Bohus och Surte.
___
Expedieras till:
Ingemar Serneby
Boel Holgersson
Kommunfullmäktiges valberedning
Torbjörn Hall, kommunstyrelsens förvaltning
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 159
Sammanträdestider
Inga-Lill Andersson (S), kommunfullmäktiges ordförande, föreslår att sammanträdena i
november och december startar klockan 18:00.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdena i november och december startar
klockan 18:00.
___
Expedieras till:
Frida Rydeling, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2009-10-26
KF § 160

KS0002/09

Uppföljningsrapport 4, delårsrapport per 31 augusti 2009 med helårsprognos 2009 för
Ale kommun och dess bolag
Delårsrapport per 31 augusti 2009 har upprättats för Ale kommun och kommunens bolag. I
bilaga finns förutom nämndernas kommentarer till drift- och investeringsredovisning, uppföljning
av strategisk plan inkl personal- och miljömål samt verksamhetsmått också avvikelseanalys av
skatteintäkter, personalrapport och en redogörelse för den kommunala affärsverksamheten.
Belopp i Mkr
Resultat

Delårsresultat
Ale kommun
5,9
11,7

Exkl pensionsreserv 12,6

18,4

16,3

Investeringsutgifter 27,4
Soliditet
58,1 %
Balansomslutning 896,8

Årsprognos
inkl bolagen Ale kommun
6,3
81,1

39,5%
1 776,2

Kommunens ekonomi har kraftigt förändrats på grund av:
Ny skatteprognos SKL 09:45.
Reviderad pensionsprognos KPA.
Försämrad prognos från Utbildnings- och kulturnämnden.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-09-28
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per 31 augusti 2009 och årsprognos 2009.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att fortsätta driva ett kraftfullt
omställningsarbete för att minimera omställningskostnaderna under 2009 och uppnå
budgetbalans 2010.
Inlägg
Jarl Karlsson (S)
Yrkanden
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per 31 augusti 2009 och årsprognos 2009.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att fortsätta driva ett kraftfullt
omställningsarbete för att minimera omställningskostnaderna under 2009 och uppnå
budgetbalans 2010.
___
Expedieras till:
Helene Ramert, kommunstyrelsens förvaltning
Sten Åhrman
Monica Lechelt
Samtliga nämnder
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 161
Revisorernas granskningsrapport av delårsrapporten per 31 augusti 2009
Kommunfullmäktiges utsedda revisorer har översiktligt granskat Ale kommuns
delårsrapport per 2009-08-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige har tagit del av revisorernas granskningsrapport av delårsrapporten
per 31 augusti 2009 samt noterar rapporten.
___
Expedieras till:
Revisorerna
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Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 162

KS0001/09

Strategisk plan för Ale kommun
Det föreligger ett förslag till Strategisk plan för Ale kommun med vision 2020, budget 20092010, investeringsplan 2009-2012 samt ägardirektiv till AB Alebyggen från
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Det föreligger också ett förslag till Strategiska mål för 2009-2010, Vision 2020,
Investeringsbudget 2009-2010, Nämndramar 2010 samt Miljömål 2009-2010 från Moderata
Samlingspartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet liberalerna och Centerpartiet.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer kommunens utdebitering till 22,30 kronor per skatteskrona.
2. Kommunfullmäktige antar reviderad strategisk plan för Ale kommun med vision 2020,
budget 2009-2010, investeringsplan 2009-2012 samt ägardirektiv för AB Alebyggen.
3. Kommunfullmäktige antar förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget
för år 2009 och 2010.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut
om strategisk plan och kommunbidrag senast 2009-12-18 besluta om nämndernas
detaljplan för år 2010.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att redovisa respektive detaljplan för 2010 vid
kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2010.
6. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att under 2010 pröva och godkänna de
investeringar som är markerade med fetstil i investeringsplanen för 2009-2010.
7. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom sin
totala investeringsbudget 2009-2010 efter godkännande av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
8. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar respektive år när 2010 års löneavtal har färdigförhandlats.
9. Kommunfullmäktige fastställer att kommunens låneskuld vid årsskiftet 2010/2011 får
uppgå till högst 250 mkr.
10. Kommunfullmäktige behandlar senast 2009-11-30 frågan avseende borgen för AB
Alebyggen.
Inlägg
Jarl Karlsson (S), Jan Skog (M), Rose-Marie Fihn (FP), Peter Rosengren (MP), Sune Rydén
(KD), Boel Holgersson (C), Jan A Pressfeldt (AD), Åke Niklasson (C), Monica Samuelsson
(S), Göran Karlsson (V), Eje Engstrand (S), Lars-Ove Hellman (S), Kjell Klersfors (KD), Ewa
Johansson och Hasse Andersson (S).
Yrkanden
Jarl Karlsson (S), Peter Rosengren (MP), Göran Karlsson (V) och Hasse Andersson (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Jan Skog (M), Rose-Marie Fihn (FP), Sune Rydén (KD), Boel Holgersson (C), Kjell Klerfors
(KD) och Ewa Johansson yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Allians för
Ales upprättade förslag till nämndramar, verksamhetsmål, miljömål samt den modifierade
vision för Ale 2020.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 162 (forts.)

KS0001/09

Jan A Pressfeldt (AD) yrkar bifall till Aledemokraternas förslag till strategisk plan 2010.
Propositionsordning
Efter avslutad överläggning konstaterar ordföranden att tre förslag föreligger.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige fastställer kommunens utdebitering till 22,30 kronor per skatteskrona.
2. Kommunfullmäktige antar reviderad strategisk plan för Ale kommun med vision 2020,
budget 2009-2010, investeringsplan 2009-2012 samt ägardirektiv för AB Alebyggen.
3. Kommunfullmäktige antar förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget
för år 2009 och 2010.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut
om strategisk plan och kommunbidrag senast 2009-12-18 besluta om nämndernas
detaljplan för år 2010.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att redovisa respektive detaljplan för 2010 vid
kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2010.
6. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att under 2010 pröva och godkänna de
investeringar som är markerade med fetstil i investeringsplanen för 2009-2010.
7. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom sin
totala investeringsbudget 2009-2010 efter godkännande av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
8. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar respektive år när 2010 års löneavtal har färdigförhandlats.
9. Kommunfullmäktige fastställer att kommunens låneskuld vid årsskiftet 2010/2011 får
uppgå till högst 250 mkr.
10. Kommunfullmäktige behandlar senast 2009-11-30 frågan avseende borgen för AB
Alebyggen.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna,
Centerpartiet, Aledemokraterna, Börje Olsson och Ewa Johansson
___
Expedieras till:
Respektive nämnd
AB Alebyggen
Helene Ramert, Kommunstyrelsens förvaltning
Monica Lechelt, Kommunstyrelsens förvaltning
Sten Åhrman, Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2009-10-26
KF § 163

KS0198/09

Tilläggsanslag till investeringsbudgeten för inköp av bilar
Ale kommun arbetar för närvarande med ett antal andra intressenter på formulering av ett
projekt för att följa praktisk användning av elbilar i vanlig kommunal verksamhet. Syftet är att
påvisa möjligheten att använda bilar med eldrift i vanlig kommunal verksamhet och ge
forskare tillverkare värdefulla data för fortsatt forskning och utveckling. Projektet kan ses som
ett led i utvecklingen av Ale som Västsveriges självklara nav och centrum för ny batteri- och
bränslecellsteknik. Kommunens del i projektet är inköp av två elbilar för användning i
kommunens bilpool respektive i hemtjänsten. Inköp av bilarna beräknas till maximalt 650 000
kronor att finansieras genom tilläggsanslag i 2009 års investeringsbudget som totalt sett inte
kommer att disponeras fullt ut på grund av tidsförskjutningar av andra investeringar. Övriga
projektpartners kommer att stå för installation av mätutrustning, kontinuerlig uppföljning av
användning, analyser och för att sprida resultaten med ETC som projektägare och ansvariga
för samordningen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson, kommundirektör, 2009-10-12
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beviljar Tekniska nämnden tilläggsanslag i 2009 års
investeringsbudget på maximalt 650 000 kronor för inköp av två elbilar ingående i ett
utvecklingsprojekt kring praktisk användning av elbilar i ordinarie kommunal verksamhet.
Inlägg
Jan A Pressfeldt (AD), Ewa Johansson, Jarl Karlsson (S), Fredrik Johansson (M), Rose-Marie
Fihn (FP), Peter Rosengren (MP), Göran Karlsson (V), Lars-Ove Hellman (S), Eje Engstrand
(S), Willy Kölborg (S).
Yrkanden
Jan A Pressfeldt (AD) och Ewa Johansson yrkar avslag på kommunstyrelsens beslutsförslag.
Jarl Karlsson (S), Rose-Marie Fihn (FP), Peter Rosengren (MP), Göran Karlsson (V) och Willy
Kölborg (S) yrkar bifall till 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.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beviljar Tekniska nämnden tilläggsanslag i 2009 års investeringsbudget
på maximalt 650 000 kronor för inköp av två elbilar ingående i ett utvecklingsprojekt kring
praktisk användning av elbilar i ordinarie kommunal verksamhet.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Aledemokraterna, Ewa Johansson och Börje Olsson.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-10-26
KF § 163 (forts.)

KS0198/09

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
ETC

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(33)

PROTOKOLL

19(33)

Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 164

KS0182/09

Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse
för Kommuninvest
Ale kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningens upplånings- och
utlåningsverksamhet bedrivs i det av föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i
Sverige AB (Publ). För att Kommuninvest i sin upplåning skall få bästa möjliga kreditvillkor
på lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga
medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse skall ansvara solidariskt såsom för egen
skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Ale kommun utfärdade borgensförbindelse den 20 april 1994.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest och vid vissa tillfällen
företräder Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
I Kommuninvest pågår ett arbete för samordning avseende medlemmarnas borgensåtaganden.
Detta arbete skall ses bl.a. mot bakgrund av att Föreningen för närvarande har drygt 240
medlemmar som vid olika tidpunkter har tecknat borgensförbindelse. Inom ramen för
samordningsarbetet har en handling betecknad ”Bekräftelse av borgensförbindelse och
fullmakt att kommunicera borgensförbindelse” tagits fram. Bekräftelsen har skickats till
samtliga medlemmar och syftet är att säkerställa en enhetlig dokumentation kring
medlemmarnas borgensåtagande. Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner
uppmanas att fatta ett beslut med nedanstående lydelse och till Kommuninvest senast den 31
oktober 2009 återsända undertecknad bekräftelse.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-09-09
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse
av den 20 april 1994 (”Borgensförbindelsen”), vari Ale kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Ale
kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande
av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och
blivande borgenärer.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller
deras ersättare, att underteckna förekommande handlingar i ärendet.
Inga-Lill Andersson (S), ordförande, föreslår att kommunfullmäktige förklarar paragrafen för
omedelbart justerad.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse
av den 20 april 1994 (”Borgensförbindelsen”), vari Ale kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Ale
kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2009-10-26
KF § 164 (forts.)

KS0182/09

vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests
borgenärer och blivande borgenärer.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller
deras ersättare, att underteckna förekommande handlingar i ärendet.
3 Kommunfullmäktige beslutar att protokollet under denna paragraf förklaras för
omedelbart justerat.
___
Expedieras till:
Jarl Karlsson
Helene Ramert
Kommuninvest i Sverige AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 165

KS0172/09

Ekonomiska jämförelser 2009
Sedan några år tillbaka sammanställer kommunstyrelsens förvaltning ekonomiska nyckeltal för
Ale och de övriga kommunerna i Göteborgsregionen för att se hur Ale ligger till i regionen.
Årets tabeller baserar sig på siffror från bokslut 2008. Årets sammanställning har
kompletterats med jämförelser av brukningsavgifter för affärsverksamheterna Va och
Sophämtning.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-08-28
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___
Expedieras till:
Sten Åhrman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 166

KS0146/09

Ändring av aktieägaravtal avseende Västtrafik AB
Det regionala ägarrådet inledde 2007 ett arbete med att se över aktieägaravtalet och lämna
förslag på en ny modell som skulle komma att gälla från 1 januari 2011. Arbetet har tagit
längre tid än beräknat och ägarrådet fick gehör för en reviderad tidplan på ett möte med
ägarna i maj 2009. Den nya tidplanen innebär att nuvarande avtal behöver förlängas ytterligare
ett år och gälla till 31 december 2011.
För att en ändring av aktieägaravtalet skall bli gällande från och med 1 januari 2011 förutsätts
ett formellt godkännande av ägarna. För att underlätta ärendets beredning och för att få
likalydande beslut i kommunerna och i regionen har en rekommendation till
beslutsformulering utarbetats, se nedan.
Undertecknandet av ändring i avtalet föreslås senast ske i samband med Ägarforum
den 20 november 2009.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lars Lindström, 2009-09-11
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att föreliggande förslag till ändring av punkten 20 i gällande
aktieägaravtal avseende Västtrafik AB godkänns.
2. Kommunfullmäktige ger Jarl Karlsson eller hans ersättare i uppdrag att på kommunens
vägnar underteckna ändringen av det avtal som föranleds av beslutet under 1) ovan.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att föreliggande förslag till ändring av punkten 20 i gällande
aktieägaravtal avseende Västtrafik AB godkänns.
2. Kommunfullmäktige ger Jarl Karlsson eller hans ersättare i uppdrag att på
Kommunens vägnar underteckna ändringen av det avtal som föranleds av beslutet under
1) ovan.
___
Expedieras till:
Jarl Karlsson
Västtrafik AB
Annika Friberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 167

KS0197/08

Försäljning av verksamhetstomt vid Gåskullen i Surte
Förslag till köpekontrakt har upprättats vari kommunen säljer ca 5 700 kvm verksamhetsmark
vid Gåskullen i Surte till KB Oxen nr 1 för en köpeskilling om 1 642 000 kronor. Köparen
äger angränsande fastighet Surte 43:115 på vilken Steelmec Verkstäder i Ale AB bedriver
verkstadsverksamhet. Steelmec har för avsikt att utvidga sin verksamhet och har behov av en
ny verkstadshall som genom detta köp kan byggas i direkt anslutning till befintlig verkstad. I
samråd med Steelmec förändras Gåskullevägens sträckning och läget på vändplanen.
Kommunen har avtalat med BanaVäg i Väst om ändringen och KB Oxen nr 1 betalar
kommunens merkostnader för ändringarna genom ett förhöjt markpris. Det föreslagna priset
avviker från det beslut om pris på verksamhetsmark som Kommunfullmäktige tog år 1998.
Idag bedöms 1998 års prisnivå ej längre vara marknadsmässig i jämförelse med andra
kommuner. Beslutet bör ersättas med nytt beslut. Förvaltningen har för avsikt att under
hösten 2009 återkomma med förslag till nytt beslut om pris på verksamhetsmark.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lars Lindström, 2009-09-11
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpekontrakt vari kommunen säljer ca 5 700
kvm verksamhetsmark till KB Oxen nr 1 för en köpeskilling om 1 642 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare, att underteckna köpekontraktet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpekontrakt vari kommunen säljer ca 5 700
kvm verksamhetsmark till KB Oxen nr 1 för en köpeskilling om 1 642 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare, att underteckna köpekontraktet.
___
Expedieras till:
Jarl Karlsson
Stig Fredriksson
KB Oxen nr 1
Helene Ramert
Jerry Brattåsen, Ale utveckling
Lars Lindström, Samhällsplaneringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 168

KS0181/09

Revidering av GR:s förbundsordning
GR:s förbundsstyrelse beslöt 2009-05-08 att rekommendera medlemskommunerna att
godkänna förslag till samverkansavtal avseende regional satsning på vuxnas lärande i
Göteborgsregionen, Etapp 4 (2010-01-01-2011-12-31).
Kommunstyrelsen beslutade 2009-08-18, § 138 att godkänna avtalet.
GR:s förbundsfullmäktige har vid sitt sammanträde 2009-06-09 beslutat att godkänna en
revidering av GR:s förbundsordning med avseende på den fördjupade regionala satsningen på
vuxnas lärande. I förbundsordningen inom § 2, Förbundet har till ändamål: görs följande
tillägg- ”att genom utbildningsgruppen administrera och ansvara fö r anordnande av lärande
fö r vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag och fö rordning om kommunal
vuxenutbildning, inom ramen fö r gällande samverkansavtal”
Enligt kommunallagen skall den reviderade förbundsordningen fastställas av
förbundsmedlemmarnas fullmäktige (KL 3 kap 27 §).
Ändringen i GR:s förbundsordning är en direkt följd av det tecknade samverkansavtalet
mellan GR:s medlemskommuner.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-09-21
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner att föreslagna revidering, enligt bilaga daterad 2009-05-19,
görs i Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsordning.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner att föreslagna revidering, enligt bilaga daterad 2009-05-19,
görs i Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsordning.
___
Expedieras till:
Eva-Marie Ekman
Göteborgsregionens kommunalförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 169

KS0221/08

Svar på motion från Jan Skog (M), Sune Rydén (KD), Roland Wall (C) och Rose-Marie
Fihn (FP) om åtgärder för att stärka skolorna i Ale
Jan Skog (M), Sune Rydén (KD), Roland Wall (C) och Rose-Marie Fihn (FP), Allians för Ale,
har 2008-10-27 inkommit med en motion där de föreslår om åtgärder för att stärka skolorna i
Ale. Bakgrunden till åtgärdsförslagen är rapporten från skolinspektionen.
Barn- och ungdomsnämnden har 2009-02-04, § 10, yttrat sig över motionen i de delar som
berör nämndens verksamhetsområde och avstyrker motionen.
Utbildnings- och kulturförvaltningen har 2009-01-30, § 9, yttrat sig över motionen i de delar
som berör nämndens verksamhetsområde och avstyrker motionen. Arbetsgruppen för
demokrati- och arvodesfrågor har yttrat sig över motionen och lämnar följande yttrande,
noterar det som framkommit samt att frågan kommer att utredas närmare i samband med att
arbetsgruppen utreder näta mandatperiods organisation.
Kommunstyrelsen förvaltning finner inte anledning att ha någon annan uppfattning än Barnoch ungdomsnämnden, Utbildnings- och kulturnämnden och Arbetsgruppen för demokratioch arvodesfrågor i sakfrågan.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-08-12
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Rose-Marie Fihn (FP), Eje Engstrand (S), Sune Rydén (KD), Hasse Andersson (S), Ingmarie
Torstensson (V), Kjell Klerfors (KD), Jarl Karlsson (S), Boel Holgersson (C), Kajsa Nilsson
(M) och Göran Karlsson (V).
Yrkanden
Rose-Marie Fihn (FP), Kjell Klerfors (KD), Boel Holgersson (C) och Kajsa Nilsson (M) yrkar
avslag på kommunstyrelsens beslutsförslag.
Eje Engstrand (S), Hasse Andersson (S), Ingmarie Torstensson (V) och Jarl Karlsson (S) yrkar
bifall till 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)
med fleras avslagsyrkande röstar nej.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2009-10-26
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Under omröstningen avges 25 ja-röster och 16 nej-röster. Sex personer avstod 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 avslår motionen.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och
Centerpartiet.
___
Expedieras till:
Motionärerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2009-10-26
KF § 169 (forts.)
Omröstningsbilaga
KF § 169, 2009-10-26

KS0221/08
JA (bifall till KS förslag)

Nej (avslag till KS förslag)

Fredrik Johansson m
Elisabeth Mörner m
Kajsa Nilsson m
Åke Johansson m
Mikael Berglund m
Markus Larsson m

X
X
X
X
X
X

Boel Holgersson c
Anitha Kristiansson c
Roland Wall c

X
X
X

Rose-Marie Fihn fp
Lars-Erik Carlbom fp
Klas Nordh fp
Kjell Klerfors kd
Sune Rydén kd
Samira Samaha kd

X
X
X
X
X
X

Jarl Karlsson s
Eva Eriksson s
Eje Engstrand s
Elaine Björkman s
Hasse Andersson s
Elisabeth Bredesen s
Rolf Engström s
Monica Samuelsson s
Solveig Dahlqvist s
Lars-Ove Hellman s
Willy Kölborg s
Jessica Forssell s
Rolf Gustavsson s
Åke Andersson s
Dennis Ljungren s
Stina-Kajsa Melin s
Lars Gunnar Wallin s
Chatarina Eliasson s
Sven Pettersson s

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

Göran Karlsson v
IngmarieTorstensson v
Tommy Gustavssson v
Lisa Forsberg v

X
X
X
X

Peter Rosengren mp

X

Jan A Pressfeldt ad
Ingela Nordhall ad
Ulf-Göran Solving ad
Jessica Broszniowski ad
Heléne Ahlberg ad

X
X
X
X
X

Ewa Johansson
Börje Olsson
Inga-Lill Andersson, s ordf
Summa:
Justerandes sign

Avstå

X
X
X
25
Utdragsbestyrkande

16

6

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 170

KS0003/09

Delgivningar
Kommunfullmäktge delges följande dokument:
•

Skrivelse från Länsstyrelsen, daterad 2009-09-15.

BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar delgivningarna.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 171

KS0188/09

Motion från Sven Rydén (AD) och Jan A Pressfeldt (AD) om väktarinsatser
Sven Rydén (AD) och Jan A Pressfeldt (AD) har inkommit med en motion, daterad 2009-0918, om behov av väktarinsatser.
Motionärerna föreslår att Ale kommun inleder ett samarbete med väktarbolag i Skepplanda
och att motsvarande förstärkning görs i alla andra tätorter i Ale kommun.
Inga-Lill Andersson (S), ordförande, informerar kommunfullmäktige om att motionen
kommer att remitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning.
___
Expedieras till:
Torbjörn Hall, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 172

KS0220/09

Motion från Rose-Marie Fihn (FP), Jan Skog (M), Boel Holgersson (C) och Sune
Rydén (KD) om Boken kommer-verksamhet
Rose-Marie Fihn (FP), Jan Skog (M), Boel Holgersson (C) och Sune Rydén (KD) har
inkommit med en motion, daterad 2009-10-13, om Boken kommer-verksamhet.
Motionärerna föreslår att personer som har svårt att ta sig till biblioteken som t.ex. äldre,
personer med funktionsnedsättning och långvarigt sjuka ska ha möjlighet att kostnadsfritt
beställa böcker genom hemleverans.
Inga-Lill Andersson (S), ordförande, informerar kommunfullmäktige om att motionen
kommer att remitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning.
___
Expedieras till:
Torbjörn Hall, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 173

KS0219/09

Interpellation till Kommunfullmäktiges ordförande om ortsutvecklingsmötena
Rose-Marie Fihn (FP) har ställt en interpellation till kommunfullmäktiges ordförande, daterad
2009-10-08, om vilka partibeteckningar som ska anges i annonseringen inför
ortsutvecklingsmötena.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa sammanträde.
___
Expedieras till:
Torbjörn Hall, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

32(33)

Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 174

KS0241/09

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om bostadsförsörjningsprogrammet
Jan A Pressfeldt (AD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jarl
Karlsson (S), daterad 2009-10-23, angående bostadsförsörjningsprogrammet.
Interpellationen kommer att besvaras under nästa sammanträde.
___
Expedieras till:
Torbjörn Hall

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

33(33)

Sammanträdesdatum: 2009-10-26

KF § 175

KS0242/09

Medborgarförslag om Strategisk plan med budget 2010
Gunilla Wallengren, ordförande för ALE DHR har lämnat ett medborgarförslag, daterat 200910-20, om att Ale kommun ska införa fria resor med kollektivtrafiken för alla
färdtjänstberättigade.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för vidare
beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Håkan Spång
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

