PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-06-19
A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 17:00 - 22:30

Plats och tid:

Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:
Stina-Kajsa Melin s, ordförande
Leif Gustafsson m
Elisabeth Mörner m
Åke Johansson m, tj.g. ers. för Dan Björk m
Ingemar Serneby m
Lennarth Nilsson m
Inga-Lill Andersson s
Thor Eliasson s
Jarl Karlsson s
Eva Eriksson s
Elaine Björkman s
Monica Samuelsson s
Lars-Helge Johansson s, tj.g. ers. för Rolf Engström s
Sven Pettersson s
Kent Carlsson s, tj.g. ers. för Elisabeth Bredesen s
Jessica Forsell s, tj.g. ers. för Eje Engstrand s
Lars-Ove Hellman s
Anita Engström s, tj.g. ers. för Tyrone Hansson s
Anette Sernlo s
Willy Kölborg s
Rolf Gustavsson s
Hasse Andersson s
Jim Aleberg s, tj.g. ers. för Jeanette Linde s
Catharina Eliasson s
Lars-Gunnar Wallin s
Rolf Johannesson s
Rose-Marie Fihn fp
Jan Rosenberg fp, tj.g. ers. för Lars-Erik Carlbom fp
Daga Johansson fp
Tore Berghamn fp
Boel Holgersson c
Roland Wall c
Marianne Olsson c

Utses att justera

Göran Karlsson v
Ingmarie Torstensson v, tj.g. ers. för Birgitta Andersson v
Kenneth Andersson v
Stefan Grahn v
Leif Hansson v, tj.g. ers. för Tommy Gustafsson v
Åsa Kasimir Klemedtsson mp §§ 73-74
Torbjörn Köre mp
Kjell Klerfors kd
Margareta Axelsson kd §§ 73-74
Chatarina Engström kd, tj.g. ers. för M Axelsson §§ 75-89
Sune Rydén kd
Samira Samaha kd §§ 73-74
Birgit Hansson kd, tj.g. ers. för S Samaha §§ 75-89
Jan A Pressfeldt ad
Jan Skog ad
Robert Hurtig ad, tj.g. ers. för Ingela Nordhall ad
Ewa Johansson ad §§ 75-89
Anita Ahlberg ad
Ersättare och övriga deltagare:
Bengt Lewin m
Bengt Englund c §§ 73-74
Chatarina Engström kd §§ 73-74
Birgit Hansson kd §§ 73-74
Stig Fredriksson, kommundirektör
Ann-Christine Friberg, kommunsekreterare

Inga-Lill Andersson

Justeringens plats och tid

Kjell Klerfors

Kommunhuset, Alafors 2006-06-21, kl 08.00

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 73 - 89
Ann-Christine Friberg

Ordförande
Stina-Kajsa Melin
Justerande
Inga-Lill Andersson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2006-06-19

Datum för anslags uppsättande

2006-06-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Alafors

Datum för anslags nedtagande

2006-07-14

Underskrift

Ann-Christine Friberg
___________________________________________________________________________
_______

Justerandes sign
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KF § 73
Utdelning av Ale kommuns ungdomsstipendium "Ett gott föredöme 2006"
Årets ungdomsstipendium ”Ett gott föredöme 2006” tillfaller Caroline Nordlund,
Jonas Eriksson och Per Rehnlund.
Per-Anders Klöversjö, alekuriren och Kommunfullmäktiges ordförande, Stina-Kajsa
Melin, delar ut stipendium och blommor och gratulerar ungdomarna för sina insatser
som goda föredömen för andra ungdomar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 74

Dnr 3/06

Begäran från Jan Skog om entledigande från sitt uppdrag som nämndeman,
samt fyllnadsval
Jan Skog har inkommit med begäran om entledigande från sitt uppdrag som nämndeman.
Valberedningens beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige entledigar Jan Skog från sitt uppdrag som nämndeman fr o
m 2006-06-22.
2. Kommunfullmäktige utser Ulf-Göran Solving, ad, som nämndeman under tiden
2006-06-22 – 2006-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Jan Skog från sitt uppdrag som nämndeman fr o
m 2006-06-22.
2. Kommunfullmäktige utser Ulf-Göran Solving, ad, som nämndeman under tiden
2006-06-22 – 2006-12-31.
___
Exp: Jan Skog
Ulf-Göran Solving
Alingsås tingsrätt

Justerandes sign
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KF § 75

Dnr KS0001/06

Strategisk plan med budget 2007 och ekonomisk flerårsplan 2008-2009
(Au § 100, Ks § 123)
Föreligger Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till Strategisk plan 20072009 med budget 2007 och ekonomisk flerårsplan 2008-2009 och Moderata
Samlingspartiets, Kristdemokraternas, Folkpartiet liberalernas och Centerpartiets
(Allians för Ales) förslag till Strategiska mål 2007-2009, Budget 2007 med
flerårsbudget 2008-2009.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer kommunens utdebitering för år 2007 till 22,00
kronor per skattekrona.
2. Kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till
Strategisk plan 2007-2009 med budget 2007 med nämndvis fördelade kommunbidrag samt ekonomisk flerårsplan 2008-2009.
3. Kommunfullmäktige beslutar att som förutsättning för 2007 års kommunbidrag
gäller att Vård- och omsorgsnämndens institutionsplaceringar (hem för vård eller
boende enligt SOL, LVM eller LVU) täcks från ett bundet konto.
4. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till resultatbudget, balansbudget
och finansieringsbudget för år 2007.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med Fullmäktiges
beslut om strategisk plan och kommunbidrag senast 2006-12-15 besluta om
nämndernas detaljbudget för år 2007.
6. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att redovisa respektive detaljbudget
för 2007 vid Kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2007.
7. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till investeringsbudget för år 2007
samt investeringsplan för åren 2008 – 2009. Kommunstyrelsen får i uppdrag att
under 2007 pröva och godkänna större investeringar (de som är markerade med
fetstil i investeringsbudgeten). Kostnad, placering och genomförande ska
redovisas till Kommunstyrelsen före igångsättning.
8. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar
inom sin totala investeringsbudget 2007 efter godkännande av Kommunstyrelsens
arbetsutskott. Dessa ändringar skall återrapporteras till kommunstyrelsens förvaltning för att investeringsuppföljningen och beräkning av avskrivning ska bli
korrekt.
9. Kommunfullmäktige beslutar om ny internhyra för åren 2007 – 2009 med 175,60
kr/m2 BRA år 2007, 203 kr/m2 BRA år 2008, 213 kr/m2 BRA år 2009 samt
15,30 kr/m2 tomtyta för yttre skötsel och underhåll år 2007 – 2009.
10.
Kommunfullmäktige behandlar taxor och avgifter i den kommunala
verksamheten för år 2007 i november 2006.
11. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar i budget 2007, 2008 och 2009 när 2007 års
löneavtal har färdigbehandlats.
Justerandes sign
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forts. Kf § 75

Dnr 1/06

12.

Kommunfullmäktige fastställer att kommunens låneskuld vid
årsskiftet 2007/2008 får uppgå till högst 275 Mkr.
13.
Kommunfullmäktige behandlar senast 2006-11-30 frågan avseende
borgensbeslut för AB Alebyggen.
14.
Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att ta fram
förslag på mål för nämnderna enligt god ekonomisk hushållning för antagande av
kommunfullmäktige 2006-11-27.
15.
Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att inför
budgetarbetet 2008 utarbeta förslag till en målgruppsbaserad
resursfördelningsmodell.
Reservation vid Kommunstyrelsens sammanträde 2006-06-07
Leif Gustafsson, Rose-Marie Fihn, Kjell Klerfors, Tony Karlsson och Tore Berghamn
reserverar sig till förmån för Leif Gustafssons yrkande.
___
Ordföranden redovisar talarordning för rubricerat ärende som fullmäktige godkänner
Inlägg
Inlägg görs av Inga-Lill Andersson, Göran Karlsson, Leif Gustafsson, Jan A
Pressfeldt, Rose-Marie Fihn, Kjell Klerfors, Boel Holgersson, Torbjörn Köre, Elaine
Björkman, Jarl Karlsson, Anette Sernlo, Willy Kölborg, Monica Samuelsson, Thor
Eliasson, Eva Eriksson, Hasse Andersson, Tore Berghman, Lars-Helge Johansson,
Ingmarie Torstensson, Jan Skog, Lars-Ove Hellman och Kenneth Andersson.
Yrkanden
Inga-Lill Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Karlsson, Elaine Björkman, Anette Sernlo, Willy Kölborg, Monica
Samuelsson, Thor Eliasson, Eva Eriksson, Hasse Andersson, Ingmarie Torstensson
och Jarl Karlsson tillstyrker Inga-Lill Anderssons bifallsyrkande.
Leif Gustafsson yrkar bifall till Allians för Ales förslag till strategiska mål 2007 –
2009 och budget 2007 med flerårsbudget 2008 – 2009.
Rose-Marie Fihn, Kjell Klerfors, Boel Holgersson och Jan Skog tillstyrker Leif
Gustafssons yrkande.

Justerandes sign
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Jan A Pressfeldt yrkar bifall till Aledemokraternas förslag till budget 2007 "en ekonomisering för Ale kommun- för en ekonomi i balans".
forts. Kf § 75

Dnr 1/06

Torbjörn Köre yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till strategisk plan inför de
närmaste åren samt budget för 2007.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Kommunstyrelsens förslag, dels Leif
Gustafssons yrkande, dels Jan A Pressfeldts yrkande och dels Torbjörn Köres
yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige fastställer kommunens utdebitering för år 2007 till 22,00
kronor per skattekrona.
2. Kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till
Strategisk plan 2007-2009 med budget 2007 med nämndvis fördelade kommunbidrag samt ekonomisk flerårsplan 2008-2009.
3. Kommunfullmäktige beslutar att som förutsättning för 2007 års kommunbidrag
gäller att Vård- och omsorgsnämndens institutionsplaceringar (hem för vård eller
boende enligt SOL, LVM eller LVU) täcks från ett bundet konto.
4. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till resultatbudget, balansbudget
och finansieringsbudget för år 2007.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med Fullmäktiges
beslut om strategisk plan och kommunbidrag senast 2006-12-15 besluta om
nämndernas detaljbudget för år 2007.
6. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att redovisa respektive detaljbudget
för 2007 vid Kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2007.
7. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till investeringsbudget för år 2007
samt investeringsplan för åren 2008 – 2009. Kommunstyrelsen får i uppdrag att
under 2007 pröva och godkänna större investeringar (de som är markerade med
fetstil i investeringsbudgeten). Kostnad, placering och genomförande ska
redovisas till Kommunstyrelsen före igångsättning.
8. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar
inom sin totala investeringsbudget 2007 efter godkännande av Kommunstyrelsens
arbetsutskott. Dessa ändringar skall återrapporteras till kommunstyrelsens förvaltning för att investeringsuppföljningen och beräkning av avskrivning ska bli
korrekt.
9. Kommunfullmäktige beslutar om ny internhyra för åren 2007 – 2009 med 175,60
kr/m2 BRA år 2007, 203 kr/m2 BRA år 2008, 213 kr/m2 BRA år 2009 samt
15,30 kr/m2 tomtyta för yttre skötsel och underhåll år 2007 – 2009.
10.
Kommunfullmäktige behandlar taxor och avgifter i den kommunala
verksamheten för år 2007 i november 2006.
Justerandes sign
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11. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar i budget 2007, 2008 och 2009 när 2007 års
löneavtal har färdigbehandlats.
forts. Kf § 75

Dnr 1/06

12.

Kommunfullmäktige fastställer att kommunens låneskuld vid
årsskiftet 2007/2008 får uppgå till högst 275 Mkr.
13.
Kommunfullmäktige behandlar senast 2006-11-30 frågan avseende
borgensbeslut för AB Alebyggen.
14.
Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att ta fram
förslag på mål för nämnderna enligt god ekonomisk hushållning för antagande av
Kommunfullmäktige 2006-11-27.
15.
Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att inför
budgetarbetet 2008 utarbeta förslag till en målgruppsbaserad
resursfördelningsmodell.
Reservation
Leif Gustafsson för moderaterna, Kjell Klerfors för kristdemokraterna, Rose-Marie
Fihn för folkpartiet liberalerna och Roland Wall för centerpartiet reserverar sig mot
beslutet till förmån för Allians för Ales yrkande.
Jan A Pressfeldt för aledemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Torbjörn Köre för miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
___
Exp: Respektive nämnd
AB Alebyggen
Ale Utveckling AB
Helene Ramert, ekonomichef
Annika Axelsson, bitr. ekonomichef
Anita Johansson, redovisningschef
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KF § 76

Dnr KS0117/06

Exploateringsavtal avseende detaljplan för Bostäder vid Brattåsstigen (Surte
Circle Tower)
(Au § 115, Ks § 128 )
Samhällsplaneringsavdelningen har upprättat förslag till exploateringsavtal med
Surtebostäder nr 2 KB avseende genomförande av detaljplan för Bostäder vid
Brattåsstigen (Surte Circle Tower). Planen medger uppförande av ett elvavånings
bostadshus med parkering i källarplan. Avtalet reglerar bl a att exploatören ansvarar
för erforderliga markregleringar, ombyggnad av Brattåsstigen samt att bygga ca 10
markparkeringsplatser invid äldreboendet Fridhem. Framtida drift och underhåll av
Brattåsstigen åvilar Bohus-Surte vägförening med undantag för gatubelysningen som
kommunen skall ansvara för. Exploatörens bebyggelse skall anslutas till kommunens
allmänna VA-nät och anläggningsavgift skall erläggas enligt gällande taxa. Avsikten
är att exploateringsavtalet skall godkännas av Kommunfullmäktige samtidigt som
detaljplanen antas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2006-05-22
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsingenjör
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med
Surtebostäder nr 2 KB avseende genomförande av detaljplan för Bostäder vid
Brattåsstigen (Surte Circle Tower).
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med
Surtebostäder nr 2 KB avseende genomförande av detaljplan för Bostäder vid
Brattåsstigen (Surte Circle Tower).
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
___
Exp: Lars Lindström
Surtebostäder nr 2 KB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

11(29)

Sammanträdesdatum
2006-06-19

KF § 77

Dnr KS0116/06

Antagande av detaljplan för Bostäder vid Brattåsstigen (Surte Circle Tower)
(Au § 116, Ks § 129)
Enligt förutsättningarna i Miljö- och byggnämndens beslut 2006-05-11, § 109,
föreslås Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att enligt reglerna i plan- och
bygglagen 5 kap 29 § anta rubricerat planförslag.
Planförslagets syfte är att möjliggöra utbyggnad av ett elvavånings bostadshus med
parkering i källarplan samt uppdatera gällande detaljplan för området vid
Brattåsstigen i Surte. Detaljplanen skapar i anslutning till äldreboendet Fridhem
utrymme för att anlägga parkering i markplan som även kan överbyggas med
parkeringsdäck. Exploateringen av planområdet skall ske i privat regi. Kommunen
skall inte vara huvudman för planen utan Brattåsstigen föreslås även fortsättningsvis
skötas av Bohus-Surte vägförening.
Enligt förutsättningarna i detaljplanens genomförandebeskrivning har ett exploateringsavtal träffats med markägaren, Surtebostäder nr 2 KB. Avtalet reglerar ansvar
för markregleringar i området och ombyggnad av Brattåsstigen m.m.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2006-05-22.
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan- och bygglagen detaljplan
för Bostäder vid Brattåsstigen (Surte Circle Tower), fastigheten Surte 1:172 m fl.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan- och bygglagen detaljplan
för Bostäder vid Brattåsstigen (Surte Circle Tower), fastigheten Surte 1:172 m fl.
Reservation
Robert Hurtig, ad, reserverar sig mot beslutet med motiveringen ”Ale kommun undviker det ansvar som PBL ålägger varje kommun som fattar beslut om antagande av
detaljplan. Med rätten att fatta beslut om antagande, medföljer också ett ansvar för
huvudmannaskap inom detaljplanen.
Lagen säger följande: PBL – Kap 6:26 § Inom områden med detaljplan skall kommunen vara huvudman för allmänna platser, om det inte finns särskilda skäl till annat.
Justerandes sign
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forts. Kf § 77

Dnr 116/06

Några särskilda skäl föreligger EJ och därmed övervältras kommunala kostnader på
enskilda boende som därför tvingas betala för samma service 2 ggr.
Enligt Sou 2005:77 följer kommuner idag inte PBL och erfarenheterna visar att
enskilt huvudmannaskap tillämpas i betydligt fler fall än uttalanden i förarbetena ger
uttryck för. Även i förslag till omarbetad PBL ska huvudmannaskapet vara
kommunalt och möjligheten att överlåta ansvar ska i princip gälla endast inom
områden som har karaktären av fritidsboende.”
___
Exp: Lars Lindström
Berörda fastighetsägare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

13(29)

Sammanträdesdatum
2006-06-19

KF § 78

Dnr KS0120/06

Förslag till förlängning av avtalet om förstärkt förvaltningsforskning och mer
kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige
(Au § 117, Ks § 130)
Föreligger skrivelse från Lars Kjellgren, ordförande i Förvaltningshögskolans råd,
2006-05-22, om förnyelse/förlängning av avtalet om förstärkt förvaltningsforskning
och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige.
Ale kommun har tidigare medverkat under två avtalsperioder tillsammans med 12
GR-kommuner och Västra Götalandsregionen, den nya avtalsperioden startar 200701-01 och sträcker sig tom. 2012
Enligt avtalet förbinder sig Ale kommun att årligen bidra med 105.000 kr (2006 års
prisnivå) vilket motsvarar 4 kr per invånare.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång.
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner en förlängning av avtalet om förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
2. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande avtalsförslag av den 4 maj 2006 och
därigenom förbinder sig att under åren 2007-2012, varje år bidra med 4 kr per invånare, 105.000 kr (2006 års prisnivå) till Göteborgs universitets förfogande för
angivit ändamål.
3. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker inom ramen för Kommunstyrelsens budget.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner en förlängning av avtalet om förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
2. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande avtalsförslag av den 4 maj 2006 och
därigenom förbinder sig att under åren 2007-2012, varje år bidra med 4 kr per invånare, 105.000 kr (2006 års prisnivå) till Göteborgs universitets förfogande för
angivit ändamål.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

14(29)

Sammanträdesdatum
2006-06-19

forts. Kf § 78

Dnr 120/06

3. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker inom ramen för Kommunstyrelsens budget.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
___
Exp: Håkan Spång
Stig Fredriksson
Christer Samuelsson, Partille kommun
Helene Ramert

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

15(29)

Sammanträdesdatum
2006-06-19

KF § 79

Dnr KS0122/06

Försäljning av del av Nol 18:1, verksamhetsområde Rödjans väg
(Ks § 131)
Håkan Sandberg och Håkan Magnusson, Ale Fastigheter AB, har bett att få köpa del
av fastigheten Nol 18:1, omfattande ca 33 000 kvm, inom verksamhetsområdet
Rödjans väg. Företaget har för avsikt att uppföra ett antal byggnader för den egna
verksamheten innehållande verkstad, kontor och personalutrymmen samt ytterligare
ytor och byggnader för uthyrning. Förslag till köpekontrakt har upprättats vari fastigheten säljs för 100 kr/kvm. Utöver köpeskillingen skall anläggningsavgift för vatten
och avlopp erläggas enligt taxa.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2006-05-24.
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige säljer del av fastigheten Nol 18:1 till Ale Fastigheter AB
enligt upprättat förslag till köpekontrakt för en köpeskilling om 100 kr/kvm.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna erforderliga köpehandlingar.
___
Inlägg
Inlägg görs av Anita Ahlberg.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige säljer del av fastigheten Nol 18:1 till Ale Fastigheter AB
enligt upprättat förslag till köpekontrakt för en köpeskilling om 100 kr/kvm.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna erforderliga köpehandlingar.
___
Exp: Jörgen Sundén
Jerry Brattåsen
Ale Fastigheter AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

16(29)

Sammanträdesdatum
2006-06-19

KF § 80

Dnr KS0110/06

Förändring av instrumenthyran inom musikskolans verksamhet
(Au § 111, Ks § 126)
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår i sitt beslut 2006-04-20, § 43, Fullmäktige
att fastställa avgiften för hyra av musikinstrument till 250 kr per termin fr.o.m.
höstterminen 2006.
Inom musikskolan erbjuder man elever att hyra instrument för att kunna pröva sitt
musikintresse. Avgiften är idag 150 kr per termin och instrument, avgiften har inte
förändrats på flera år.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-05-10.
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för hyra av instrument till 250 kr per
termin och att avgiften ska gälla fr o m. höstterminen 2006.
___
Inlägg
Inlägg görs av Anita Ahlberg och Monica Samuelsson.
Yrkanden
Anita Ahlberg yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Monica Samuelsson tillstyrker Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Kommunstyrelsens förslag och dels på Anita
Ahlbergs avslagsyrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för hyra av instrument till 250 kr per
termin och att avgiften ska gälla fr o m. höstterminen 2006.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(29)

Sammanträdesdatum
2006-06-19

forts. Kf § 80

Dnr 110/06

Reservation
Anita Ahlberg för aledemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
avslagsyrkande.
Ingmarie Torstensson, v, reserverar sig mot beslutet.
___
Exp: Utbildnings- och kulturnämnden
Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(29)

Sammanträdesdatum
2006-06-19

KF § 81

Dnr KS0091/06

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente fr om 2006-11-01
(Au § 113, Ks § 127)
Nu gällande reglemente antogs av kommunfullmäktige 1997-04-28 § 45.
Reglemententet har reviderats vid ett flertal tillfällen efter detta datum men inte i sin
helhet. Då det har gått en avsevärd tid sedan reglementet antogs och en ny fyraårig
mandatperiod inleds i höst kan det nu vara lämpligt med en genomgång av
reglementet i sin helhet. Reglementet har ändrats på så sätt att språket skall vara mer
lättillgänligt och att rent verkställande åtgärder har strukits. Vissa förändringar i den
kommunala organisationen har tidigare förbisetts i reglementet, vilket nu justerats.
Den ekonomiska begränsningen för kommunstyrelsen på 2 000 000 kr när det gäller
köp och försäljning av fast egendom föreslås höjas till 4 000 000 kr med anledning av
den prisutveckling som fastighetsmarknaden genomgått sedan beloppsgränserna fastslogs.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-04-13.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslag till nytt reglemente för Kommunstyrelsen med
Rose-Marie Fihns ändringsyrkande i § 16 ”Kallelsen skall åtföljas av
föredragningslista samt ärendehandlingar enligt ordförandens bedömning” samt i §
29 ”Personalutskottet får handlägga ärenden när minst 3 ledamöter är
närvarande”
___
Inlägg
Inlägg görs av Leif Gustafsson och Rose-Marie Fihn.
Yrkanden
Leif Gustafsson yrkar på återremiss för att utreda KSAUs funktion.
Rose-Marie Fihn tillstyrker Leif Gustafssons återremissyrkande.
Propositionsordning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(29)

Sammanträdesdatum
2006-06-19

Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller om ärendet
skall återremitteras och finner att Kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall
återremitteras.
forts. Kf § 81
Dnr 91/06
BESLUT
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att utreda KSAUs funktion.
___
Exp: Håkan Spång
Eva-Marie Ekman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(29)

Sammanträdesdatum
2006-06-19

KF § 82

Dnr KS0002/06

Helårsprognos 2006, uppföljningsrapport 2, april
(Au § 101, Ks § 132
Uppföljningsrapport 2 är en lägesrapport baserad på ekonomiskt utfall t.o.m. april
och nämndernas prognoser för ekonomi, verksamhetsmått och personal samt
uppföljning av den strategiska planens prioriterade mål angående sjukfrånvaro och
ungdomsarbetslöshet. Dessutom lämnas en personalrapport.
Det ekonomiska resultatet per april uppgår till 24 Mkr och förklaras av
kostnadsmässiga säsongsvariationer hos flera nämnder samt att gemensamma
specialdestinerade anslag ännu in ianspråktagits i full omfattning.
Helårsprognosen är ett resultat på 10,6 Mkr. Utbildnings- och kulturnämnden och
Barn- och ungdomsnämnden aviserar även i denna rapport underskott på tillsammans
10,7 Mkr. Dessa underskott balanseras av den sedan tidigare positiva
skatteprognosen, finansnettot och i denna rapport tillkommande positiva prognosen
från Vård- och omsorgsnämnden på 1 Mkr samt ett förväntat överskott i förhållande
till budget för kollektivtrafiken.
Kommunstyrelsen gav, i samband med beslut om uppföljningsrapport 1, såväl Utbildnings- och kulturnämnden som Barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att uppnå budgetbalans. Kommunen står inför en betydande omstrukturering i samband med de stora vägprojekten. Detta kräver att kommunen är
finansiellt väl rustad. Det är därför av största vikt att nämnderna kan bedriva
verksamheterna inom den tilldelade budgeten. Barn- och ungdomsnämnden har
inkommit med en ansökan om tilläggsanslag på 2,5 Mkr alternativt att i bokslutet få
särredovisa kostnaderna för de åtgärder som vidtagits för att anpassa organisationen
med anledning av starten av Ahlafors fria skola. Målsättningen är att
skolorganisationen skall anpassas efter elevantal och budget. Detta arbete är nu inne
i en intensiv fas och Kommunstyrelsen önskar en redogörelse för detta i samband
med delårsbokslutet per augusti.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2006-05-12.
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige noterar helårsprognos 2006, uppföljningsrapport 2.
2. Kommunfullmäktige uppmanar återigen Utbildnings- och kulturnämnden och
Barn- och ungdomsnämnden att genomföra de uppdrag som krävs för att uppnå
budgetbalans i respektive nämnd.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Utbildnings- och kulturnämnden och Barn- och
ungdomsnämnden att i samband med delårsbokslut per augusti lämna en redogörelse för de åtgärder som genomförts för att skapa ekonomisk balans.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(29)

Sammanträdesdatum
2006-06-19

___
forts. Kf § 82

Dnr 2/06

BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar helårsprognos 2006, uppföljningsrapport 2.
2. Kommunfullmäktige uppmanar återigen Utbildnings- och kulturnämnden och
Barn- och ungdomsnämnden att genomföra de uppdrag som krävs för att uppnå
budgetbalans i respektive nämnd.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Utbildnings- och kulturnämnden och Barn- och
ungdomsnämnden att i samband med delårsbokslut per augusti lämna en redogörelse för de åtgärder som genomförts för att skapa ekonomisk balans.
___
Exp: Helene Ramert
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(29)

Sammanträdesdatum
2006-06-19

KF § 83

Dnr KS0182/05

Svar på motion från Vänsterpartiet om familjecentrum
(Au § 103, Ks § 124)
I september 2005 väckte vänsterpartiets fullmäktigegrupp en motion i Fullmäktige
angående ett Familjecentrum. I motionen föreslogs att en arbetsgrupp bestående av
politiker och tjänstemän skulle arbeta fram ett förslag beträffande var och hur ett
Familjecentrum skulle kunna bli verklighet. Motionen skickades på remiss till Vårdoch omsorgsnämnden som i april 2006 inkom med yttrande. Vård- och omsorgsnämnden har i sitt yttrande redogjort för sitt arbete med kvinnofridsärenden och
förslår i sitt yttrande att Kommunfullmäktige skall avslå motionen.
Ett beslut om att anta motionen skulle kunna få ekonomiska konsekvenser då ett
Familjecentrum kräver samlokalisering av nuvarande verksamheter, eventuellt nya
lokaler och en omstrukturering av personella resurser.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-05-04.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
___
Inlägg
Inlägg görs av Ingmarie Torstensson, Jarl Karlsson, Sune Rydén, Jan Skog, Kenneth
Andersson, Ingemar Serneby, Boel Holgersson, Lars-Ove Hellman och Ewa
Johansson.
Yrkanden
Ingmarie Torstensson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Sune Ryden, Rose-Marie Fihn, Ingemar Serneby och Jarl Karlsson tillstyrker Ingmarie
Torstenssons bifallsyrkande.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
___
Exp: Eva-Marie Ekman, Motionärerna
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(29)

Sammanträdesdatum
2006-06-19

KF § 84

Dnr KS0245/05

Svar på motion från Socialdemokraterna om att inrätta en tjänst som konsumentrådgivare
(Au § 114, Ks § 125)
Rolf Johannesson (s) har i en motion till kommunfullmäktige hemställt ”att Ale
kommun inrättar en tjänst som konsumentrådgivare”. I motionen konstateras att Ale
kommun sedan en tid tillbaka inte har någon konsumentrådgivare. Motionen pekar
bland annat på förekomsten av oseriös telefonförsäljning, minskande personlig
service och förekomsten av reklamationer. Motionen anger att det behövs experthjälp
för att lösa de knutar som vi så ofta hamnar i.
Ale kommun har tidigare haft en konsumentrådgivningsverksamhet som avvecklades
vid budgetneddragningar som skedde. På kommunens hemsida anges att viss rådgivning finns genom hänvisning till olika hemsidor, ”hjälp till självhjälp”, men att kommunen inte har någon konsumentrådgivare anställd. Konsumentverkets hemsida
anger Ale som en av de kommuner som saknar konsumentrådgivning. Kommunen
blir relativt ofta kontaktad av personer som vill ha rådgivning i olika frågor och det
händer även att Alebor tar kontakt med grannkommuners rådgivning för att få svar.
Frågan om att återinrätta någon form av konsumentverksamhet har diskuterats i
arbetet med budget 2007 och kommer att prövas av Fullmäktige i budgetbeslutet. En
eventuellt ny verksamhet kan byggas upp på olika sätt, antingen genom en egen ny
tjänst eller i samverkan med någon grannkommun. I beredningsarbetet med budgeten
har konstaterats att en samverkan sannolikt kan ge fördelar genom större kompetens
och kostnadseffektivitet samt lägre kostnader. Den helt övervägande delen av rådgivningen sker idag per telefon eller genom mailkontakt. De personliga besöken är få
även i en kommun av Göteborgs storlek.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson, 2006-05-22.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen och tillgodoser behovet av konsumentvägledning.
___
Inlägg
Inlägg görs av Leif Gustafsson, Rolf Johannesson, Robert Hurtig, Inga-Lill
Andersson, Jan Skog, Lars-Ove Hellman och Ingmarie Torstensson.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(29)

Sammanträdesdatum
2006-06-19

forts. Kf § 84

Dnr 245/05

Yrkanden
Leif Gustafsson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Inga-Lill Andersson tillstyrker Leif Gustafssons bifallsyrkande.
Robert Hurtig yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Kommunstyrelsens förslag och dels på
Robert Hurtigs avslagsyrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller
Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen och tillgodoser behovet av konsumentvägledning.
Reservation
Robert Hurtig för aledemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
avslagsyrkande.
Göran Karlsson reserverar sig mot att votering inte genomfördes då hans uppfattning
är att votering var begärd.
___
Exp: Stig Fredriksson
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(29)

Sammanträdesdatum
2006-06-19

KF § 85

Dnr KS0131/06

Motion från Aledemokraterna om livslånga fallskärmar i Ale kommun
Anita Ahlberg och Robert Hurtig, Aledemokraterna har lämnat in motion daterad
2006-06-02 om livslånga fallskärmar i Ale kommun.
Motionärerna föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att inga fallskärmsavtal
gällande avgångsvederlag och livslånga pensionsförmåner ska gälla framtida
ledamöter.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
2. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
___
Exp: Håkan Spång
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

26(29)

Sammanträdesdatum
2006-06-19

KF § 86

Dnr KS0132/06

Motion från Aledemokraterna om att återbetala felaktiga bygglovsavgifter
Robert Hurtig och Jan A Pressfeldt, Aledemokraterna, har lämnat in motion daterad
2006-06-02 om att återbetala felaktiga bygglovsavgifter.
Motionärernas föreslår att
- felaktiga bygglovsbeslut retroaktivt upphävs,
- härför erlagda bygglovsavgifter återbetalas,
- detta skall gälla 10 år tillbaka i tiden, d v s fr o m 1996.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
2. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
___
Exp: Håkan Spång
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

27(29)

Sammanträdesdatum
2006-06-19

KF § 87

Dnr KS0133/06

Motion från Aledemokraterna om kommunalt huvudmannaskap enligt PBL
Robert Hurtig, Aledemokraterna, har lämnat in motion daterad 2006-06-02 om
kommunalt huvudmannaskap enligt PBL.
Motionären föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun ska följa
gällande lagstiftning i PBL angående kommunalt huvudmannaskap enligt § Kap 6:26.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
2. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
___
Exp: Håkan Spång
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

28(29)

Sammanträdesdatum
2006-06-19

KF § 88

Dnr KS0140/06

Motion från Socialdemokraterna om kostprogram för Ale kommuns förskolor,
grund- och gymnasieskolor, särskilt boende samt mat i det egna hemmet
Stina-Kajsa Melin, s, har lämnat motion daterad 2006-06-16, om kostprogram för Ale
kommun för förskolor, grund- och gymnasieskolor, särskilt boende samt mat i det
egna hemmet.
Motionären föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Ale kommun att
utarbeta ett kostprogram för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, särskilt
boende samt mat i det egna hemmet i enlighet med motionens intention.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
2. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
___
Exp: Håkan Spång
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

29(29)

Sammanträdesdatum
2006-06-19

KF § 89
Tack och trevlig sommar
Stina-Kajsa Melin, ordförande, tackar ledamöter och ersättare samt tjänstemännen
för vårens arbete och önskar trevlig sommar med mycket sol och bad.
Roland Wall, 1:e vice ordförande, önskar ordföranden detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

