PROTOKOLL

1(21)

Sammanträdesdatum: 2008-12-15

Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00 - 22:20

Närvarande ledamöter:

Inga-Lill Andersson, (s) ordf
Ingemar Serneby (m)
Dan Björk (m)
Boel Holgersson (c)
Åke Niklasson (c)
Lars-Erik Carlbom (fp)
Kjell Klerfors (kd)
Jarl Karlsson (s)
Eje Engstrand (s)
Elisabeth Bredesen (s)
Monica Samuelsson (s)
Jessika Forsell (s)
Rolf Johannesson (s)
Stina-Kajsa Melin (s)
Catharina Eliasson (s)
Göran Karlsson (v)
Tommy Gustafsson (v)
Åsa Kasimir-Klemedtsson (mp), § 168-177
Jan A Pressfeldt (ad)
Ulf-Göran Solving (ad)
Helene Ahlberg (ad)

Jan Skog (m)
Leif Gustafsson (m)
Markus Larsson (m)
Roland Wall (c)
Rose-Marie Fihn (fp)
Klas Nordh (fp)
Margareta Axelsson (kd)
Eva Eriksson (s)
Hasse Andersson (s)
Rolf Engström (s)
Willy Kölborg (s), § 168-178
Rolf Gustavsson (s)
Dennis Ljunggren (s)
Lars-Gunnar Wallin (s)
Sven Pettersson (s)
Ingmarie Torstensson (v)
Lisa Forsberg (v)
Torbjörn Köre (mp), § 168-178
Ewa Johansson (ad), § 168-175
Lars-Eric Calås (ad)
Börje Ohlsson (sd), § 170-181

Tjänstgörande ersättare:

Kajsa Nilsson (m)
Samira Samaha (kd), § 168-177
Åke Andersson (s)
Lars-Helge Johansson (s)
Jessica Broszniowski (ad), § 177-181

Åke Johansson (m)
Chatarina Engström (kd), § 178-181
Mariam Hagberg (s)
Sven Rydén (ad)
Rune Karlsson (sd), § 168-169

Ersättare och övriga deltagare: Dennis Larsen (m), § 169-181
Anitha Kristiansson (c)
Joanna Wolodarska Nordh (fp)
Thor Eliasson (s)

Stig Fredriksson, kommundirektör

Fredrik Johansson (m)
Lennart Dahl (c)
Anne Olsson (s)
Leif Hansson (v)

Stefan Lydén, sekreterare

Utses att justera:

Jarl Karlsson och Jan Skog

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7, 2008-12-18 klockan 15:45.

Paragrafer:

168-181

Underskrifter:
………………………………………
Stefan Lydén, Sekreterare
………………………………………
Inga-Lill Andersson, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
Jarl Karlsson, Justerare
Jan Skog, Justerare

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-12-15

___________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2008-12-15

Datum för anslags uppsättande:

2008-12-19

Datum för anslags nedtagande:

2009-01-11

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7

Underskrift:

Stefan Lydén

__________________________________________________________________________________
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Sammanträdesdatum: 2008-12-15
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KF § 170 Kommunala företrädare i föreningar

6

KF § 171 Val av en revisor och en revisorsersättare till Ale Folketshusförening för år
2009

8

KF § 172 Val av en revisor och en revisorsersättare till Jennylund Ridklubb för år 2009

9

KF § 173 Val av en revisor och en revisorsersättare till Skepplanda bygdegårdsförening
för år 2009
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KF § 174 Val av en revisor och en revisorsersättare till Starrkärrs bygdegårdsförening för
år 2009
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år 2009
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KF § 177 Svar på motion från Ewa Johansson (ad) om att utlysa arkitekttävling för
utveckling av centrumkärnan i Älvängen

14
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Sammanträdesdatum: 2008-12-15

KF § 168
Ordningsfråga
Leif Gustavsson (m) ställer en ordningsfråga angående kungörelsen av dagens sammanträde och
föreslår att mötet ska avlysas eftersom det inte tillkommit i laga ordning.
Inlägg
Leif Gustavsson (m), Jarl Karlsson (s), Jan A Pressfeldt (ad) och Hasse Andersson (s).
Yrkanden
Leif Gustavsson (m) yrkar att kommunfullmäktige ska avlysa sammanträdet eftersom det inte
tillkommit i laga ordning.
Sammanträdet ajourneras och kommunfullmäktige genomför en ceremoni för svenska medborgare.
Efter detta fortsätter ärendet med Leif Gustavssons (m) ordningsfråga.
Inga-Lill Andersson (s) föreslår att kommunfullmäktige håller sammanträdet som planerat med
motiveringen att:
1. Sammanträdet har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla den 8 december.
2. Kommunfullmäktige har beslutat om samtliga sammanträdestider för hela året.
3. Samtliga handlingar har varit utsända till samtliga kommunfullmäktiges ledamöter inför
kommunstyrelsens sammanträde.
4. Kallelsen ska ha kommit ledamöterna tillhanda sju dagar innan mötet. Kallelsen till
kommunfullmäktiges sammanträde skickades den 8:e december. Detta är sju dagar.
Propositionsordning
Ordföranden ställer upp en propositionsordning som fullmäktige godkänner. Ordföranden ställer
därefter de bägge beslutsförslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att hålla
sammanträdet som planerat.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige fortsätter sammanträdet.
Protokollsanteckningar
Kommunfullmäktige medger att Jan A Pressfeldt (ad) tillfogar beslutet följande protokollsanteckning:
”Jag anser att mötet inte tillkommit i laga ordning”

Jan A Pressfeldts (ad) protokollsanteckning stöds av Moderaterna, Folkpartiet, Sverigedemokraterna
och Kristdemokraterna.
Kommunfullmäktige medger samtidigt att Göran Karlsson (v) tillfogar beslutet följande
protokollsanteckning:
”Trots att Ale kommun dels har ett fullmäktigepresidie, dels en arvodes- och demokratigrupp, så har inte detta tagits upp i
någon av dessa (dvs. presidiet eller arvodes- och demokratigruppen). Det är anledningen till att jag röstar för att kvällens
fullmäktigemöte hålls.”

Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Moderaterna, Aledemokraterna, Sverigedemokraterna och
Folkpartiet.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2008-12-15

KF § 169
Ceremoni för nya svenska medborgare
Välkomstceremonier för nya medborgare är ett sätt för kommunen att visa att
medborgarskapet är något värdefullt som stärker samhörigheten och är värt att
uppmärksammas.
Ale kommun har bjudit in till en välkomstceremoni och under dagens
kommunfullmäktigesammanträde hedrar kommunen de invånare som blivit svenska
medborgare under år 2007.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-12-15

KF § 170

KS0253/08

Kommunala företrädare i föreningar
Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor har under sammanträde, 2008-11-24,
konstaterat att Ale kommun haft kommunala företrädare i bygdegårdsföreningar (Hålanda,
Skepplanda och Starrkärr bygdegårdsföreningar samt Folketshusföreningen) och att dessa väljs
av kommunfullmäktige under decembersammanträdet varje år. Ser man till tidigare år har det
varit ett lagstyrt villkor för att föreningarna skulle få bidrag att det fanns en kommunal
företrädare i styrelserna.
Arbetsgruppens uppfattning är att det idag saknas skäl för att ha kvar kommunala företrädare i
nämnda föreningar. Arbetsgruppen föreslår i enlighet med detta att inga nya företrädare ska
utses i föreningarnas styrelser, men att det är klokt att behålla revisorernas granskande roll.
Arbetsgruppen noterar samtidigt att i sådana föreningar där kommunen har ett stort
ekonomiskt intresse kan det vara klokt att ha kvar representanter i styrelsen för insyn i
verksamheten.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-12-01
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att inga nya företrädare ska utses i föreningsstyrelser, men
att behålla revisorerna.
Inlägg
Leif Gustavsson (m), Hasse Andersson (s), Rose-Marie Fihn (fp) och Eje Engstrand (s).
Yrkanden
Leif Gustavsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag med tillägget att Ale
foketshusföreningen ska ha kvar sina representanter. Rose-Marie Fihn (fp) yrkar bifall till Leif
Gustavssons (m) yrkande.
Hasse Andersson (s) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer en propositionsordning som godkänns av fullmäktige. Ordförande ställer
därefter de bägge förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Kommunstyrelsens beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att inga nya företrädare ska utses i föreningsstyrelser, men
att behålla revisorerna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-12-15

KF § 170 (forts.)

KS0253/08

Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna,
Aledemokraterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.
___
Expedieras till:
Ale Folketshusförening
Hålanda bygdegårdsförening
Skepplanda bygdegårdsförening
Starrkärr bygdegårdsförening
Maria Olegård, Kommunstyrelsens förvaltning
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-12-15

KF § 171

KS0003/08

Val av en revisor och en revisorsersättare till Ale Folketshusförening för år 2009
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige utser till revisor och revisorsersättare i Ale Folketshusförening för år
2009.
Revisor
Tore Berghamn (fp)

Revisorsersättare
Thor Eliasson (s)

BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Tore Berghamn (fp) till revisor och Thor Eliasson (s)
till revisorsersättare i Ale Folketshusförening för år 2009.
___
Expedieras till:
Tore Berghamn
Thor Eliasson
Ale Folketshusförening

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-12-15

KF § 172

KS0003/08

Val av en revisor och en revisorsersättare till Jennylund Ridklubb för år 2009
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige utser till revisor och revisorsersättare i Jennylunds Ridklubb för år 2009.
Revisor
Stanislav Slak (s)

Revisorsersättare
Lennarth Nilsson (m)

BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Stanslav Slak (s) till revisor och Lennarth Nilsson (m) till
revisorsersättare i Jennylunds Ridklubb för år 2009.
___
Expedieras till:
Stanislav Slak (s)
Lennarth Nilsson (m)
Maria Olegård, Kommunstyrelsens förvaltning
Jennylunds Ridklubb

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-12-15

KF § 173

KS0003/08

Val av en revisor och en revisorsersättare till Skepplanda bygdegårdsförening för år
2009
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige utser till revisor och revisorsersättare i Skepplanda bygdegårdsförening
för år 2009.
Revisor
Kjell Stensson (s)

Revisorsersättare
Rune Eriksson (c)

BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Kjell Stensson (s) till revisor och Rune Eriksson (c) till
revisorsersättare i Skepplanda bygdegårdsförening för år 2009.
___
Expedieras till:
Kjell Stensson
Rune Eriksson
Maria Olegård, Kommunstyrelsens förvaltning
Skepplanda bygdegårdsförening

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-12-15

KF § 174

KS0003/08

Val av en revisor och en revisorsersättare till Starrkärrs bygdegårdsförening för år 2009
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige utser till revisor och revisorsersättare i Starrkärr bygdegårdsförening för
år 2009.
Revisor
Gösta Engström (s)

Revisorsersättare
Daniel Höglund (fp)

BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Gösta Engström (s) till revisor och Daniel Höglund (fp) till
revisorsersättare i Starrkärr bygdegårdsförening för år 2009.
___
Expedieras till:
Gösta Engström (s)
Daniel Höglund (fp)
Starrkärr bygdegårdsförening
Maria Olegård, Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-12-15

KF § 175

KS0003/08

Val av en revisor och en revisorsersättare till Hålanda Bygdegårdsförening för år 2009
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige utser till revisor och revisorsersättare i Hålanda bygdegårdsförening för
år 2009.
Revisor
Kent Carlsson (s)

Revisorsersättare
Nils-Gunnar Johansson (c)

BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Kent Carlsson (s) till revisor och Nils-Gunnar Johansson (c) till
revisorsersättare i Hålanda bygdegårdsförening för år 2009.
___
Expedieras till:
Kent Carlsson (s)
Nils-Gunnar Johansson (c)
Hålanda bygdegårdsförening
Maria Olegård, Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-12-15

KF § 176

KS0003/08

Avsägelse från Veronica Mårtensson (ad) från uppdraget som ersättare i Barn- och
ungdomsnämnden samt fyllnadsval
Veronica Mårtensson (ad) begär i skrivelse daterad, 2008-11-14, att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Veronica Mårtensson (ad) från sitt uppdrag som ersättare i
barn- och ungdomsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Helena Solving (ad) som ny ersättare i barn- och
ungdomsnämnden efter Veronica Mårtensson (ad).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Veronica Mårtensson (ad) från sitt uppdrag som ersättare i
barn- och ungdomsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Helena Solving (ad) som ny ersättare i barn- och
ungdomsnämnden efter Veronica Mårtensson (ad).
___
Expedieras till:
Veronica Mårtensson
Helena Solving
Barn- och ungdomsnämnden
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-12-15

KF § 177

KS0107/08

Svar på motion från Ewa Johansson (ad) om att utlysa arkitekttävling för utveckling av
centrumkärnan i Älvängen
Ewa Johansson (ad) har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige om utveckling av
centrumkärnan i Älvängen. I motionen föreslås att en arkitekttävling utlyses som avser
planering av Älvängen från Skanska Prefab i söder till i höjd med Paradisvägen i norr.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att arbetet med den av Kommunfullmäktige 2008-05-08
godkända ”Strukturstudien för Älvängen centrum” genomförts med stort deltagande från
många olika intressenter och i demokratisk enighet varför denna utgör ett fullgott underlag för
den fortsatta utvecklingen i Älvängen. Förvaltningen föreslår därför ett avslag på motionen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-10-28
Handläggare: Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Jarl Karlsson (s)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen
____
Expedieras till:
Ewa Johansson
Lennart Nilsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-12-15

KF § 178

KS0081/08

Svar på motion från Lars-Erik Carlbom, (fp) Kajsa Nilsson (m), Sune Rydén (kd) och
Roland Wall (c), om att fritidsgårdarna i Ale ska hållas öppna fem dagar i veckan
Lars-Erik Carlbom (fp), Kajsa Nilsson (m), Sven Rydén (kd) och Roland Wall (c) har
inkommit med en motion till Kommunfullmäktige om att fritidsgårdarna i Ale ska hållas
öppna fem dagar i veckan.
Av motionen framgår att fritidsgårdarna ska vara öppna fem dagar i veckan från tisdag till och
med lördag, eventuellt kan ett kortare uppehåll vara under sommaren. Motionärerna hänvisar
till ”Luppen”, där det redovisades som ett önskemål från Ales ungdomar.
Ytterligare motiv till ett ökat öppethållande är att förebygga vandalisering, bråk, bränder, rån
och annan kriminell verksamhet.
Viktiga aktörer till ett ökat öppethållande kan vara föreningar, föräldrar etc.
Barn- och ungdomsnämnden har yttrat sig i ärendet 2008-10-15, § 86 och har som yttrande
föreslagit att Kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av ärendet och har inget att tillägga utöver det
som framgår av Barn- och ungdomsnämndens yttrande.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-11-05
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Inlägg
Lars-Erik Carlbom (fp), Kjell Klerfors (kd), Roland Wall (c), Monica Samuelsson (s), Kajsa
Nilsson (m), Ingemar Serneby (m), Eje Engstrand (s), Jessica Broszniowski (ad), Rose-Marie
Fihn (fp), Göran Karlsson (v), Jan Skog (m), Jan A Pressfeldt (ad) Mariam Hagberg (s) och Jarl
Karlsson.
Yrkanden
Lars-Erik Carlbom (fp), Kjell Klerfors (kd), Roland Wall (c), Kajsa Nilsson (m), Ingemar
Serneby (m), Jessica Broszniowski (ad), Rose-Marie Fihn (fp) och Jan Skog (m) yrkar avslag på
kommunstyrelsens beslutsförslag.
Monica Samuelsson (s), Eje Engstrand (s), Göran Karlsson (v), Mariam Hagberg (s) och Jarl
Karlsson yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-12-15

KF § 178 (forts.)

KS0081/08

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 Lars-Erik
Carlboms (fp) avslagsyrkande röstar nej.
Under omröstningen avges 25 ja-röster och 22 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 avslår motionen.
Reservation
Reservation mot beslutet lämnas av Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna,
Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Jan A Pressfeldt (ad), Sven Rydén (ad) Jessica
Broszniowski (ad), Ulf-Göran Solving (ad) och Lars-Eric Calås (ad).
___
Expedieras till:
Lars-Erik Carlbom
Kajsa Nilsson
Sven Rydén
Roland Wall
Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-12-15

KF § 178 (forts.)
Omröstningsbilaga
KF § 178, 2008-12-15

KS0081/08
JA (bifall till KS
förslag)

Jan Skog m
Kajsa Nilsson m
Ingemar Serneby m
Leif Gustavsson m
Dan Björk m
Åke Johansson m
Markus Larsson m

X
X
X
X
X
X
X

Boel Holgersson c
Roland Wall c
Åke Niklasson c

X
X
X

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

X
X
X

Kjell Klerfors kd
Chatarina Engström kd
Margareta Axelsson kd

X
X
X

Jarl Karlsson s
Eva Eriksson s
Eje Engstrand s
Åke Andersson s
Hasse Andersson s
Elisabeth Bredesen s
Rolf Engström s
Monica Samuelsson s
Mariam Hagberg s
Lars-Helge Johansson s
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 Gustafsson v
Lisa Forsberg v

X
X
X
X

Torbjörn Köre mp

X

Jan A Pressfeldt ad
Sven Rydén ad
Jessica Broszniowski ad
Ulf-Göran Solving ad
Lars-Eric Calås ad
Heléne Ahlberg ad
Börje Olsson ad
Inga-Lill Andersson s ordf
Summa:
Justerandes sign

Nej (avslag KS
förslag)

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
25

22
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2008-12-15

KF § 179

KS0226/08

Avveckling av Ale Utveckling AB som operativt bolag
Den strategiska planen anger att Ale Utveckling ska avvecklas som aktiebolag och att
näringslivsfunktionen ska knytas direkt till kommunledningen. Detta föreslås ske genom att en
ny enhet/avdelning bildas inom kommunstyrelsens förvaltning och att denna ges namnet Ale
Utveckling. Ale Utveckling arbetar redan idag som en integrerad del av kommunens
utvecklingsarbete och en organisatorisk förändring ger administrativa och styrningsmässiga
fördelar. Samtidigt är det mycket angeläget att utveckla formerna för dialog och samverkan
med Ales företag. Ale Utveckling AB avvecklas som operativt bolag men föreslås läggas
vilande för att göra det enkelt att återuppta verksamhet igen om kommunen i ett senare skede
skulle se behov av att använda bolagsformen i sitt utvecklingsarbete.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Stig Fredriksson, 2008-11-13
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att avveckla den operativa verksamheten i Ale Utveckling
AB fr om 2009-01-01 samt att bolaget från detta datum ska vara vilande.
2. Kommunfullmäktige beslutar godkänna att bolagsordningen i Ale Utveckling AB ska
ändras vad avser styrelsens sammansättning (§ 7 första stycket) och få följande lydelse:
”Bolagets styrelse ska bestå av tre ledamöter” samt att § 7 fjärde stycket upphävs vad avser
ersättares inkallande samt deras rätt att få mening antecknad till protokollet.
3. Kommunfullmäktige beslutar godkänna att bolagsordningens 7 tredje stycket angående
utseende av verkställande direktör upphävs.
4. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga styrelsen för Ale Utveckling AB fr.o.m. 200901-01.
5. Kommunfullmäktige beslutar att utse tre ledamöter i styrelsen för det vilande bolaget Ale
Utveckling AB fr o m 2009-01-01 samt ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens reglemente ska få följande tillägg i § 2
angående styrelsens uppdrag att i sin ledningsfunktion leda och samordna: ”- kommunens
näringslivsbefrämjande insatser”.
7. Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommuns näringslivsfunktion ska inordnas i
kommunstyrelsens förvaltning.
Inlägg
Jan A Pressfeldt (ad), Jarl Karlsson (s), Leif Gustavsson (m) och Rose-Marie Fihn (fp).
Yrkanden
Jan A Pressfeldt (ad) yrkar bifall till att avveckla Ale Utveckling AB med tillägget att tjänsterna
ska annonseras ut.
Jarl Karlsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Leif Gustavsson (m) meddelar att han inte deltar i beslutet.
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Rose-Marie Fihn (fp), vice ordförande i valberedningen, lämnar information om att
fullmäktige i beslutsförslaget punkt fem ska välja en styrelse samt ordförande och en vice
ordförande. Rose-Marie Fihn (fp) meddelar att valberedningen föreslår att
Kommunfullmäktige ska utse Jarl Karlsson (s), Jan Skog (m) och Göran Karlsson (v) till
styrelsen för det vilande bolaget samt utse Jarl Karlsson (s) till ordförande och Jan Skog (m)
till vice ordförande i bolagets styrelse.
Propositionsordning
Ordföranden ställer upp en propositionsordning som fullmäktige godkänner. Ordföranden
ställer efter detta Jan A Pressfeldts (ad) yrkande mot Jarl Karlssons (s) yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Jarl Karlssons (s) yrkande.
Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
valberedningens förslag och finner att så är fallet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att avveckla den operativa verksamheten i Ale Utveckling
AB fr om 2009-01-01 samt att bolaget från detta datum ska vara vilande.
2. Kommunfullmäktige beslutar godkänna att bolagsordningen i Ale Utveckling AB ska
ändras vad avser styrelsens sammansättning (§ 7 första stycket) och få följande lydelse:
”Bolagets styrelse ska bestå av tre ledamöter” samt att § 7 fjärde stycket upphävs vad avser
ersättares inkallande samt deras rätt att få mening antecknad till protokollet.
3. Kommunfullmäktige beslutar godkänna att bolagsordningens 7 tredje stycket angående
utseende av verkställande direktör upphävs.
4. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga styrelsen för Ale Utveckling AB fr.o.m. 200901-01.
5. Kommunfullmäktige utser tre ledamöter, Jarl Karlsson (s), Jan Skog (m) och Göran
Karlsson (v) i styrelsen för det vilande bolaget Ale Utveckling AB fr.o.m. 2009-01-01 samt
ordförande (Jarl Karlsson) och vice ordförande (Jan Skog) i bolagets styrelse.
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens reglemente ska få följande tillägg i § 2
angående styrelsens uppdrag att i sin ledningsfunktion leda och samordna: ”- kommunens
näringslivsbefrämjande insatser”.
7. Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommuns näringslivsfunktion ska inordnas i
kommunstyrelsens förvaltning.
Reservation
Aledemokraterna reserverar sig mot beslutet.
___
Expedieras till:
Ale Utveckling AB
Jarl Karlsson
Jan Skog
Göran Karlsson
Eva-Marie Ekman
Stig Fredriksson
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Valdistriktsindelning för Ale kommun
Kommunfullmäktige har den 25 augusti 2008, § 97, beslutat godkänna ett förslag till ändrad
valdistriktsindelning för Ale kommun.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i beslut, daterat 2008-12-01, fastställt
valdistriktsindelningen i enlighet med Kommunfullmäktiges förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___
Expedieras till:
Hanna Hogström, Kommunstyrelsens förvaltning
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God jul och gott nytt år
Ordförande, Inga-Lill Andersson (s), tackar kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare och
kommunens tjänstemän för det gångna årets arbetsinsatser och tillönskar alla en riktigt god jul
samt ett gott nytt år.
1:e vice ordförande, Ingemar Serneby (m) framför fullmäktiges tack till ordföranden för det
året som gått med en önskan om en god jul och ett gott nytt år.
___
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