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Sammanträdesdatum: 2008-05-26
Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 – 21:30

Närvarande ledamöter:

Inga-Lill Andersson, (s) ordf
Elisabeth Mörner (m)
Dan Björk (m)
Markus Larsson (m), § 61-67
Roland Wall (c)
Rose-Marie Fihn (fp)
Klas Nordh (fp)
Sune Rydén (kd)
Jarl Karlsson (s)
Eje Engstrand (s)
Rolf Engström (s)
Solveig Dahlqvist (s)
Willy Kölborg (s)
Rolf Gustavsson (s)
Dennis Ljunggren (s)
Lars-Gunnar Wallin (s)
Sven Pettersson (s)
Ingmarie Torstensson (v)
Lisa Forsberg (v)
Torbjörn Köre (mp)
Helene Ahlberg (ad)

Jan Skog (m)
Ingemar Serneby (m)
Mikael Berglund (m)
Boel Holgersson (c), § 61-67
Åke Niklasson (c)
Lars-Erik Carlbom (fp)
Kjell Klerfors (kd)
Margareta Axelsson (kd)
Eva Eriksson (s)
Hasse Andersson (s)
Monica Samuelsson (s)
Anette Sernlo (s)
Jessika Forsell (s)
Rolf Johannesson (s)
Stina-Kajsa Melin (s)
Catharina Eliasson (s)
Göran Karlsson (v)
Tommy Gustafsson (v)
Åsa Kasimir-Klemedtsson (mp)
Ewa Johansson (ad)
Börje Ohlsson (sd)

Tjänstgörande ersättare:

Kajsa Nilsson (m)
Anitha Kristiansson (c), § 69-72
Mariam Hagberg (s)
Sven Rydén (ad)

Åke Johansson (m), § 68-72
Lars-Ove Hellman (s)
Jessica Broszniowski (ad)

Ersättare och övriga deltagare: Fredrik Johansson (m)
Lars-Helge Johansson (s)
Thor Eliasson (s)
Christina Oskarsson (s)
Rune Karlsson (sd)
Stig Fredriksson, kommundirektör

Chatarina Engström (kd)
Anne Olsson (s)
Uno Claesson (s)
Leif Hansson (v)
Stefan Lydén, sekreterare

Utses att justera:

Jarl Karlsson, Boel Holgersson (§ 61-67) och Roland Wall (§ 68-72)

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7

Paragrafer:

61-72

Underskrifter:
………………………………………
Stefan Lydén, Sekreterare
………………………………………
Inga-Lill Andersson, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
Jarl Karlsson, Justerare
Boel Holgersson, Justerare, § 61-67

………………………………………
Roland Wall, Justerare, § 68-72
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Sammanträdesdatum: 2008-05-26
KF § 61

Dnr KS0100/08

Rapportering av ortsutvecklingsmöten - våren 2008
Under april månad 2008 genomfördes ortsutvecklingsmöten i tio orter i Ale kommun.
Ortsutvecklingsmötena är en del i kommunens dialog med medborgarna och där 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.
Minnesanteckningar från respektive möte har lämnats till Kommunfullmäktige. Under
Kommunfullmäktiges sammanträde lämnas korta rapporter från ortsutvecklingsmötena.
Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
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 2008.
Inlägg
Thor Eliasson (s), Roland Wall (c), Rolf Engstrand (s), Mariam Hagberg (s), Lars-Ove
Hellman (s), Sven Pettersson (s), Anette Sernlo (s), Catarina Eliasson (s), Stina-Kajsa Melin (s),
Lars-Gunnar Wallin (s) och Rose-Marie Fihn (fp).
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 2008.
___
Expedieras till:
Samtliga förvaltningar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-05-26
KF § 62

Dnr KS0082/08

Strukturstudie Älvängen
På uppdrag av Styrgruppen för samhällsutveckling har kommunförvaltningen i samverkan
arbetat fram en strukturstudie för Älvängen. I direktiven för uppdraget sägs att det behövs en
ny samlad bild av hur kommunen vill se en framtida struktur i centrala Älvängen och att
studien ska arbeta med ett tidsperspektiv som sträcker sig fram till år 2020. Studien ska ses
som ett idédokument med målet att inspirera och ge underlag för utvecklingen av de centrala
delarna av Älvängen. Under arbetets gång har omfattande samråd och dialog genomförts med
intressenter och invånare i Älvängen. Studien har också varit utställd för att ge möjlighet att
lämna synpunkter.
Avsikten är att studien ska ligga till grund för ett antal olika initiativ för att utveckla Älvängen
som bostads- och serviceort. Studien redovisar sju principer som utgångspunkter för det
fortsatta arbetet. Ale kommun har en central roll i genomförandet men detta kräver också att
många andra aktörer medverkar på olika sätt. En fortsatt dialog och marknadsföring av
Älvängen möjligheter är en viktig del av genomförandet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson, kommundirektör, 2008-04-28.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner ”Strukturstudie för Älvängens centrum” som idé- och
planeringsunderlag för den fortsatta utvecklingen av Älvängen.
Inlägg
Lars-Gunnar Wallin (s), Rose-Marie Fihn (fp) och Ewa Johansson (ad).
Yrkanden
Lars-Gunnar Wallin (s) och Rose-Marie Fihn (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens
beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner ”Strukturstudie för Älvängens centrum” som idé- och
planeringsunderlag för den fortsatta utvecklingen av Älvängen.
Protokollsanteckning
Kommunfullmäktige medger att Rose-Marie Fihn (fp) tillfogar beslutet följande
protokollsanteckning:
”I det fortsatta arbetet ska el, va och fjärrvärme beaktas”.

___
Expedieras till:
Lennart Nilsson, Kommunstyrelsens förvaltning
Måns Werner, Miljö- och byggförvaltningen
Miljö- och byggnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-05-26

KF § 63

Dnr KS0077/08

Översyn av investeringsbudgeten 2008
Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-25 KF § 20 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra en översyn av investeringsbudgeten för 2008-2010 och att redovisa detta senast i
anslutning till uppföljningsrapporten för första tertialet.
Investeringsbudgeten för år 2008 uppgår till 87 866 kkr enligt ”Investeringsplan 2008-2010”.
Efter tidigare beslut om överföring av ej förbrukade investeringsanslag från 2007 och
tilläggsanslag avseende inköp av Bandyhall och Ismaskin uppgår investeringsvolymen till 100
285 kkr.
Kommunstyrelsens förvaltning har genom beredning i kommunens ledningsgrupp (KLG) och
i kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanat förvaltningarna att se över sina investeringsbehov
för 2008 i syfte att begränsa investeringsvolymen. På grund av att många projekt redan är
påbörjade och/eller att tiden är för kort för att åstadkomma alternativa lösningar har det inte
varit möjligt att lämna förslag till förändringar för år 2008. Om nämnderna senare under året
upptäcker nya eller förändrade behov får detta handläggas separat.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-04-14
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige fastställer 2008 års investeringsvolym till 100 285 kkr.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige fastställer 2008 års investeringsvolym till 100 285 kkr.
___
Expedieras till:
Sten Åhrman, Kommunstyrelsens förvaltning
Helene Ramert, Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2008-05-26
KF § 64

Dnr KS0221/07

Begäran om undantag av räddningstjänstens fordon från kravet på alkolås
Kommunfullmäktige beslutade (2007-02-26, KF § 21) att vid nyinköp av kommunala fordon
skall dessa vara utrustade med alkolås.
Samtliga fordon som räddningstjänsten förfogar över används i samband med larm och andra
insatser. De nackdelar med alkolås som i andra verksamheter innebär smärre olägenheter, kan
inom räddningstjänstens verksamhet medföra allvarliga konsekvenser enligt stf räddningschef
Joakim Hermansson. När personalen får ett larm skyndar de sig för att komma iväg och detta
medför att puls och andning ökar. Då kan det vara väldigt svårt att andas på rätt sätt för att
kunna blåsa i alkolåset. Klarar man att blåsa rätt tar det ändå en stund innan bilen är körklar,
vilket kan vara väldigt frustrerande om det är ett larm där människors hälsa står på spel.
Tekniska nämnden har 2007-10-04 § 75 föreslagit kommunfullmäktige att undanta
räddningstjänstens fordon från krav på alkolås.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-04-11
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige undantar räddningstjänstens fordon från kravet på alkolås.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige undantar räddningstjänstens fordon från kravet på alkolås.
___
Expedieras till:
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-05-26

KF § 65

Dnr KS0043/08

Överföring av individbeslut inom färdtjänst, riksfärdtjänst och arbetsresor från Vårdoch omsorgsförvaltningen till Miljö- och byggnämnden
Sedan 1997 är resor med färdtjänst särskild kollektivtrafik som körs med anpassade fordon
och vägverket är tillsynsmyndighet över verksamheten. För att möjliggöra samordning av
kollektivtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken lades 2005 det ekonomiska ansvaret samt
ansvaret för att planera och utveckla färdtjänsten på Samhällsplaneringsavdelningen, SPA.
Den myndighetsutövande delen har utförts av vård- och omsorgsförvaltningens
biståndsenhet.
Bedömningen är att det är av största vikt att knyta myndighetsutövningen närmre den
funktion som handhar planering och uppföljning av trafiken. Ett närmre samarbete mellan
handläggaren och planeringsansvarig ökar möjligheten till nytänkande inom
kollektivtrafikområdet samt hantering av klagomål.
På Miljö- och byggförvaltningen finns i dag myndighetsutövningen vad gäller
parkeringstillstånd samt bostadsanpassningsbidrag. Handläggningen av
bostadsanpassningsbidrag/parkeringstillstånd samt färdtjänst är sårbara tjänster. Därför är det
viktigt att säkerställa att det finns mer än en handläggare på området. En överflyttning av
tjänsten skulle tillgodose detta behov samt möjliggöra kollegialt stöd mellan handläggarna.
Dessutom skulle denna lösning möjliggöra ett ökat samarbete mellan handläggarna och
planeraren på SPA, då den fysiska placeringen ger förutsättningar till dagliga kontakter.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-04-14
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige överför ansvaret för individbeslut inom färdtjänst, riksfärdtjänst och
arbetsresor från Vård- och omsorgsnämnden till Miljö- och byggnämnden.
2. Kommunfullmäktige gör ett tillägg i Miljö- och byggnämndens reglemente § 2
”Ansvarsområden och uppgifter” och inför ett nytt tredje stycke med följande lydelse ”
Miljö- och byggnämnden ansvarar för individuella beslut om rätt till färdtjänst
inklusive riksfärdtjänsten enligt lagen om färdtjänst, lagen om riksfärdtjänst och
utifrån av kommunfullmäktige fastställda regler.”
3. Kommunfullmäktige tar under rubriken i Vård- och omsorgsnämndens reglemente ”§ 3
Ansvarsområden och uppgifter” bort sjunde stycket vilket har följande lydelse ”Vård och
omsorgsnämnden ansvarar för individuella beslut om rätt till färdtjänst inklusive
riksfärdtjänsten enligt lagen om färdtjänst, lagen om riksfärdtjänst och utifrån av
kommunfullmäktige fastställda regler.”
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt Miljö- och byggnämnden att utvärdera efter två år.
Inlägg
Rose-Marie Fihn (fp)

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2008-05-26
KF § 65 (forts.)

Dnr KS0043/08

BESLUT
1. Kommunfullmäktige överför ansvaret för individbeslut inom färdtjänst, riksfärdtjänst och
arbetsresor från Vård- och omsorgsnämnden till Miljö- och byggnämnden.
2. Kommunfullmäktige gör ett tillägg i Miljö- och byggnämndens reglemente § 2
”Ansvarsområden och uppgifter” och inför ett nytt tredje stycke med följande lydelse ”
Miljö- och byggnämnden ansvarar för individuella beslut om rätt till färdtjänst
inklusive riksfärdtjänsten enligt lagen om färdtjänst, lagen om riksfärdtjänst och
utifrån av kommunfullmäktige fastställda regler.”
3. Kommunfullmäktige tar under rubriken i Vård- och omsorgsnämndens reglemente ”§ 3
Ansvarsområden och uppgifter” bort sjunde stycket vilket har följande lydelse ”Vård och
omsorgsnämnden ansvarar för individuella beslut om rätt till färdtjänst inklusive
riksfärdtjänsten enligt lagen om färdtjänst, lagen om riksfärdtjänst och utifrån av
kommunfullmäktige fastställda regler.”
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt Miljö- och byggnämnden att utvärdera efter två år.
___
Expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Eva-Marie Ekman, Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2008-05-26

KF § 66
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut, enligt 4 kapitlet 1 § SoL
Inrapportering av ej verkställda gynnade beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen ska dels
lämnas till Länsstyrelsen och dels till Kommunfullmäktige.
Rapporteringstillfälle: 31 mars 2008.
Vård- och omsorgsnämndens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige noterar rapporten.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar rapporten.
___
Expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2008-05-26

KF § 67

Dnr KS0073/06

Svar på motion från Kristdemokraterna om gång- och cykelväg från Surte till Alvhem
utefter Göta Älv
I en motion 2006-03-16 föreslår Kjell Klerfors, Kristdemokraterna att Kommunfullmäktige
ska uppdra åt Kommunstyrelsen att medverka till att den planerade serviceväg som byggs
väster om järnvägen utefter Göta Älv blir en sammanhållen GC-väg från Surte till Alvhem.
Enligt motionen bryts GC-vägen på en sträcka av 200 meter söder om AB Axel
Christiernsson i Nol.
Kommunstyrelsens förvaltning, samhällsplaneringsavdelningen, har i samråd med projektet
Banaväg i Väst löst motionens fråga med den ”felande länken” söder om AB Axel
Christiernsson. Det är möjligt att lägga en grusbank utefter älvkanten där det blir en gång- och
cykelväg som ansluter till servicevägen i norr och söder.
En helt sammanhållen GC-väg utefter Göta Älv från Surte till Alvhem är inte möjlig då
sträckningen bryts vid EKA i Bohus. GC-vägen går där vid lokalvägen öster om väg E 45.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-04-10
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Inlägg
Kjell Klerfors (kd)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
___
Expedieras till:
Kjell Klerfors (kd)
Jörgen Sundén, Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2008-05-26

KF § 68

Dnr KS0194/07

Svar på motion från Sune Rydén, Kjell Klerfors och Margareta Axelsson,
Kristdemokraterna, med förslag att införa kommunalt vårdnadsbidrag
Motionärerna har i motion föreslagit Kommunfullmäktige besluta att införa kommunalt
vårdnadsbidrag, i enlighet med Regeringens förslag, att gälla från och med den 1 juli 2008.
Barn- och ungdomsnämnden har i sitt yttrande av den 2008-02-06, § 7, yrkat avslag på
motionen på grund av att förslaget strider mot den strävan mot jämställda förhållanden mellan
kvinnor och män i arbetslivet som betonas i kommunens jämställdhetsplan.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Gunilla Hall, 2008-04-08
Handläggare: Gunilla Hall, kvalitetschef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Mariam Hagberg (s), Sune Rydén (kd), Rose-Marie Fihn (fp), Margaretha Axelsson (kd), Jan
Skog (m), Tommy Gustavsson (v), Roland Wall (c), Åsa Kasimir-Clemedtsson (mp), Dennis
Ljunggren (s), Ewa Johansson (ad), Eje Engstrand (s), Kjell Klerfors (kd), Elisabeth Mörner
(m), Jessica Broszniowski (ad), Ingmarie Torstensson (v), Torbjörn Köre (mp) och Göran
Karlsson (v).
Yrkanden
Mariam Hagberg (s), Tommy Gustavsson (v), Åsa Kasimir-Clemedtsson (mp), Dennis
Ljunggren (s), Eje Engstrand (s), Göran Karlsson (v) och Ingmarie Torstensson (v) yrkar bifall
till Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Sune Rydén (kd), Rose-Marie Fihn (fp), Jan Skog (m), Roland Wall (c), Ewa Johansson (ad),
Kjell Klerfors (kd), Jessica Broszniowski (ad) och Elisabeth Mörner (m) yrkar avslag på
Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Propositionsordning
Efter det att Kommunfullmäktiges överläggning avslutats ställer ordföranden proposition på
dels Kommunstyrelsens beslutsförslag och dels Sune Rydéns (kd) med fleras avslagsyrkande
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 Kommunstyresens förslag röstar ja och den som bifaller Sune Rydén (kd) med
fleras avslagsyrkande röstar nej.
Under omröstningen avges 26 ja-röster och 20 nej-röster. Hur var och en röstar framgår av
omröstningsbilagan till detta protokoll.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2008-05-26
KF § 68 (forts.)

Dnr KS0194/07

Ordföranden konstaterar att Kommunfullmäktige beslutat att bifalla Kommunstyrelsens
beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Aledemokraterna reserverar
sig mot beslutet.
Rose-Marie Fihn (fp), Sune Rydén (kd), Jan Skog (m) och Roland Wall (c) lämnar in en
skriftlig reservation till Kommunfullmäktige (bilaga 1 till protokollet).
___
Expedieras till:
Motionärerna

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2008-05-26

Omröstningsbilaga
KF § 68, 2008-05-26

JA (bifall till KS förslag)

Jan Skog m
Elisabeth Mörner m
Ingemar Serneby m
Kajsa Nilsson m
Dan Björk m
Mikael Berglund m
Åke Johansson m
Roland Wall c
Åke Niklasson c
Rose-Marie Fihn fp
Lars-Erik Carlbom fp
Klas Nordh fp
Kjell Klerfors kd
Sune Rydén kd
Margareta Axelsson kd

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

Jarl Karlsson s
Eva Eriksson s
Eje Engstrand s
Lars-Ove Hellman s
Hasse Andersson s
Mariam Hagberg
Rolf Engström s
Monica Samuelsson s
Solveig Dahlqvist s
Anette Sernlo
Willy Kölborg s
Jessika Forsell s
Rolf Gustavsson s
Rolf Johannesson s
Dennis Ljunggren 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
X

Göran Karlsson v
IngmarieTorstensson v
Tommy Gustavsson v
Lisa Forsberg v
Åsa Kasimir-Klemedtsson mp
Torbjörn Köre mp

X
X
X
X
X
X

Jesica Broszniowski ad
Sven Rydén ad
Ewa Johansson ad
Heléne Ahlberg ad
Börje Olsson ad
Inga-Lill Andersson, s ordf
Summa:

X
X
X
X
X
X
26

___

Justerandes sign

Nej (avslag till KS förslag)

Utdragsbestyrkande

20

Avstår

PROTOKOLL

15(18)

Sammanträdesdatum: 2008-05-26
KF § 69

Dnr KS0251/07

Motion från Centerpartiet om biblioteksservice inom Barn- och ungdomsförvaltningen
I en motion från Centerparitet, daterad 2007-11-03, föreslås att kommunen ska upprätta ett
särskilt avtal mellan Barn- och Ungdomsnämnden och Utbildnings- och Kulturnämnden i
syfte att säkerställa skolornas behov av biblioteksservice. Genom ett sådant avtal får
Kommunfullmäktige, enligt motionärernas intentioner, möjlighet att följa upp att efterfrågade
tjänster levereras. Motionen har blivit remitterad till Barn- och ungdomsnämnden och
Utbildnings- och kulturnämnden som behandlat motionen 2008-03-12, respektive 2008-02-21.
Barn- och Ungdomsnämnden skriver i sitt remissvar att den bibliotekstjänst som skolorna i
Ale kommun har tillgång till idag är av högsta kvalité och att samarbetet med Utbildnings- och
Kulturnämnden fungerar på ett bra sätt. Eftersom Barn- och Ungdomsnämndens uppdrag att
ansvara för biblioteksservicen kommer från Kommunfullmäktige bedöms det inte nödvändigt
att även ha ett avtal mellan förvaltningarna.
Utbildnings- och Kulturnämnden menar att Ale kommun är försedda med skolbibliotek av hög
klass med fackutbildade bibliotekarier på alla enheter. I verksamheten görs det idag
kontinuerliga uppföljningar vad gäller utlåningsstatistik, klassbesök, biblioteksundervisning och
lässtimulerade insatser. Nämnden bedömer i enlighet med detta att det inte behövs något avtal.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-04-14
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Roland Wall (c), Monica Samuelsson (s) och Jarl Karlsson (s).
Yrkanden
Monica Samuelsson (s) och Jarl Karlsson (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Roland Wall (c) yrkar avslag på Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens beslutsförslag mot Roland Walls (c)
avslagsyrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens
beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.
___
Expedieras till:
Roland Wall (c)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

16(18)

Sammanträdesdatum: 2008-05-26

KF § 70

Dnr KS0102/08

Motion från Socialdemokraterna om gratisresor för pensionärer (65+) med Västtrafik
inom Ale kommun
Rolf Johannesson (s) har lämnat en motion, daterad 2008-05-12.
Motionären föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att ge Kommunstyrelsen i uppdrag
att utreda förutsättningarna för att införa gratisresor för pensionärer i Ale kommun under
lågtrafik.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Håkan Spång, Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(18)

Sammanträdesdatum: 2008-05-26

KF § 71

Dnr 0107/08

Motion från Aledemokraterna om att utlysa arkitekttävling för utvecklandet av
centrumkärnan i Älvängen
En motion om en arkitekttävling har inkommit från Ewa Johansson (ad). Motionen är daterad
2008-05-26.
Motionären föreslår att en arkitekttävling utyses.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Håkan Spång, Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2008-05-26
KF § 72

Dnr KS0073/08

Verksamhetsberättelse för Rådet för Hälsa och Trygghet 2007
Ledningsgruppen för Rådet för Hälsa och Trygghet har upprättat en verksamhetsberättelse
för år 2007. Ledningsgruppen har beslutat att informera Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige om rådets verksamhet tillsammans med en skrivelse där målen för
verksamheterna framgår.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-04-14
Handläggare: Birgitta Fredén, folkhälsoplanerare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunstyrelsen noterar verksamhetsberättelsen 2007 samt överlämnar den till
Kommunfullmäktige för kännedom.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar verksamhetsberättelsen för 2007.
___
Expedieras till:
Rådet för Hälsa och Trygghet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

