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Lars-Erik Carlbom
Klas Nordh
Kjell Klerfors
Sune Rydén
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Göran Karlsson
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Ersättare och övriga deltagare:
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Anders Liljekvist, ers
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Samira Samaha, ers tom § 136
Chatarina Engström, ers tom § 136
Mariam Hagberg, ers
Thor Eliasson, ers, ej §§ 137, 138
Lars-Helge Johansson, ers tom § 136
Johnny Sundling, ers
Peter Rosengren, ers tom § 136
Jessica Brozniowski, ers tom § 136
Sven Rydén, ers
Stig Fredriksson, kommundirektör
Håkan Spång, sekreterare

Utses att justera

Jarl Karlsson

Jan Skog

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Alafors 2006-12-06, kl 08.00

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 132 – 148
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Ingemar Serneby
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Jarl Karlsson
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KF § 132
Extra ärenden
Inga-Lill Andersson, ordförande, anmäler följande extra ärenden till dagens
sammanträde:
• Begäran från Stefan Grahn, v, om entledigande.
• Nya Motioner
BESLUT
1.
___

Justerandes sign

Kommunfullmäktige behandlar extra ärendena vid dagens sammanträde.
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KF § 133
Fyllnadsval efter Lars-Helge Johansson, s, till ledamot och ordförande i
styrelsen för Alebyggen AB.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2006-10-30 att bordlägga val av
ledamot tillika ordförande i styrelsen för Alebyggen AB till novembersammanträdet,
2006-11-27.
Valberedningens beslutsförslag vid fullmäktiges sammanträde.
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 200612-11
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges sammanträde
2006-12-11
____

Justerandes sign
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KF § 134
Entledigande från förtroendeuppdrag i styrelsen för Alebyggen AB.
Gunnel Amonsson, fp, begär i skrivelse 2006-11-01, att bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot i styrelsen för Alebyggen AB.
Valberedningens beslutsförslag vid kommunfullmäktiges sammanträde:
Kommunfullmäktige entledigar Gunnel Amonsson, fp, från sitt uppdrag som ledamot
i styrelsen för Alebyggen AB from 2006-12-01
Kommunfullmäktige utser Klas Nordh, fp, till ledamot i styrelsens för Alebyggens
AB tom ordinarie bolagstämma 2007.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Gunnel Amonsson, fp, från sitt uppdrag som
ledamot i styrelsen för Alebyggen AB from 2006-12-01
2. Kommunfullmäktige utser Klas Nordh, fp, till ledamot i styrelsens för Alebyggens
AB tom ordinarie bolagstämma 2007.
___
Exp.

Justerandes sign

Gunnel Amonsson
Klas Nordh
Maria Olegård
Alebyggen AB

Utdragsbestyrkande
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KF § 135
Begäran från Stefan Grahn, vänsterpartiet, om enledigande från uppdraget som
ersättare i Kommunfullmäktige.
Stefan Grahn, vänsterpartiet, begär i skrivelse 2006-11-17, att få bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige.
Valberedningens förslag till Fullmäktige:
Kommunfullmäktige entledigar Stefan Grahn v, från uppdraget som ledamot i
Kommunfullmäktige 2006-12-01.
Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser ny ersättare i
Kommunfullmäktige efter Stefan Grahn för tiden t o m 2010-10-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Stefan Grahn v, från uppdraget som
ledamot i Kommunfullmäktige 2006-12-01.
2. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser ny ersättare i
Kommunfullmäktige efter Stefan Grahn för tiden t o m 2010-10-31.
___
Exp.

Justerandes sign

Stefan Grahn
Länsstyrelsen
Maria Olegård
Håkan Spång

Utdragsbestyrkande
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KF § 136

Dnr KS0001/06

Reviderad budget 2007 med strategisk plan 2007-2009 och ekonomisk
flerårsplan 2008-2009
(Ks § 221)
Kommunfullmäktige beslutade 2006-06-19, KF § 75, om Strategisk plan med budget
2007 och ekonomisk flerårsplan 2008-2009. Enligt kapitel 8 § 8 i Kommunallagen skall
budgeten fastställas av fullmäktige före november månads utgång. Det år då val av
fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.
Arbetet med strategisk plan och budget är en politisk process. Sedan besluten i juni har
ett antal förändringar skett som kan påverka den budget som nu skall behandlas. Som
underlag för budgetarbetet har Kommunstyrelsens förvaltning under hand redovisat
ett antal faktorer som enligt förvaltningens mening bör beaktas vid beredningen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2006-11-13
Handläggare: Stig Fredriksson, kommundirektör och Helene Ramert, ekonomichef
Protokoll från MBL förhandling enligt § 19, 2006-11-22, noteras till protokollet.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer kommunens utdebitering för år 2007 till 22,00
kronor per skattekrona.
2. Kommunfullmäktige antar reviderat 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
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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 uppdrar till Kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar i budget 2007, 2008 och 2009 när 2007 års löneavtal har färdigbehandlats.
11. Kommunfullmäktige fastställer att kommunens låneskuld vid årsskiftet 2007/2008
får uppgå till högst 275 Mkr.
12. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att inför budgetarbetet 2008
utarbeta förslag till en målgruppsbaserad resursfördelningsmodell.
13. Kommunfullmäktige godkänner ny finansieringsmodell för IT-kostnader för
grundskolan/förskolan innebärande en kommunbidragsöverföring med 2 175 000
kr från Kommunstyrelsen till Barn- och ungdomsnämnden fr o m 2007
Inlägg
Inlägg görs av Eje Engstrand, Åke Andersson och Boel Holgersson,
Yrkanden
Jarl Karlsson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, som tillstyrks av Göran
Karlsson, Torbjörn Köre, Hasse Andersson och Monica Samuelsson.
Leif Gustafsson yrkar bifall till Allians för Ales förslag till strategiska mål 2007-2009
och budget 2008-2009, som tillstyrks av Jan Skog, Rose-Marie Fihn, Kjell Klerfors,
Roland Wall, Ingemar Serneby och Sune Rydén.
Ingela Nordhall yrkar bifall till Aledemokraternas förslag till budget 2007 och
budgetsanering år 2007.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Kommunstyrelsens förslag, dels Leif
Gustafssons yrkande och dels Ingela Nordhalls yrkande och finner att
Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsen förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige fastställer kommunens utdebitering för år 2007 till 22,00
kronor per skattekrona.
2. Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till Strategisk plan 2007-2009 med
budget 2007 med nämndvis fördelade kommunbidrag samt ekonomisk flerårsplan
2008-2009.
Justerandes sign
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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 uppdrar till Kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar i budget 2007, 2008 och 2009 när 2007 års löneavtal har färdigbehandlats.
11. Kommunfullmäktige fastställer att kommunens låneskuld vid årsskiftet 2007/2008
får uppgå till högst 275 Mkr.
12. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att inför budgetarbetet 2008
utarbeta förslag till en målgruppsbaserad resursfördelningsmodell.
13. Kommunfullmäktige godkänner ny finansieringsmodell för IT-kostnader för
grundskolan/förskolan innebärande en kommunbidragsöverföring med 2 175 000
kr från Kommunstyrelsen till Barn- och ungdomsnämnden fr o m 2007
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.
Ingela Nordhall för aledemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för
aledemokraternas yrkande.
___
Exp. Respektive nämnd,
AB Alebyggen,
Ale Utveckling AB,
Justerandes sign

Helene Ramert, ekonomichef
Annika Axelsson, bitr ekonomichef
Anita Johansson, redovisningschef
Utdragsbestyrkande
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KF § 137

Dnr KS0196/06

Finanspolicy med tillämpningsföreskrifter för 2007
(Au § 208, Ks § 222)
Kommunfullmäktige antog 1997-03-24, § 32 en finanspolicy för kommunkoncernen.
Finanspolicyn gäller tills vidare. Tillämpningsföreskrifterna, vilka antogs av
kommunstyrelsen 1997-04-15, skall revideras vid behov, dock minst en gång per år.
(senaste revidering 2005-11-15 KS § 200). Vid samma tillfälle skall kommunstyrelsen
pröva om kommunfullmäktige skall föreläggas förslag till revidering av policyn.
Kommunstyrelsen förvaltning har nu funnit det lämpligt att revidera finanspolicyn
och tillämpningsföreskrifter bl a avseende upplåning, pensionsmedel,
borgensåtaganden och leasing.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2006-10-23
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Beslut vid kommunstyrelsens sammanträde:
Kommunstyrelsen antar Tillämpningsföreskrifter för 2007 och tills vidare.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att utarbeta ett förslag
till pensionspolicy för Ale kommun.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen förelägger förslag till reviderad ”Finanspolicy för Ale
kommunkoncern” till kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förvaltnings
förslag med ändring av punkt 7.3 Borgensavgift” ”För kommunens helägda bolag
utgår ingen borgensavgift” Kommunfullmäktige fastställer vid övriga borgensbeslut i
varje enskilt ärende om en årlig borgensavgift skall tas ut.
Lars-Ove Hellman deltager ej i beslutet pga jäv.
Yrkande
Jarl Karlsson bifaller Kommunstyrelsens förslag som tillstyrks av Ingmarie
Torstensson.
Leif Gustafsson lämnar följande tilläggsyrkande, Kommunfullmäktige beslutar att
behålla punkt 7.3 Borgensavgift i tjänstemannaförslaget, ”att gå i borgen innebär ett
risktagande. Dessutom innebär åtagandet ökande administrativa kostnader av olika
slag. För kommunens helägda bolag utgår en årlig borgensavgift med 0,2 % på
utnyttjad borgen. Avgiften beräknas och debiteras årsvis i efterskott.
Kommunfullmäktige fastställer vid övriga borgensbeslut i varje enskilt ärende om en
årlig borgensavgift skall tas ut för att reducera kreditrisk och sdministrativa
Justerandes sign
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kostnader” som tillstyrks av Rose-Marie Fihn, Ingela Nordhall, Roland Wall, Jan
Skog, Kjell Klerfors och Ingemar Serneby.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsen förslag och finner att
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag, därefter ställer ordförande
proposition på Leif Gustafssons tilläggsyrkande och finner att Kommunfullmäktige
avslår tilläggsyrkandet.
BESLUT
1.

Kommunstyrelsen förelägger förslag till reviderad ”Finanspolicy för Ale
kommunkoncern” till kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens
förvaltnings förslag med ändring av punkt 7.3 Borgensavgift ”För kommunens
helägda bolag utgår ingen borgensavgift” Kommunfullmäktige fastställer vid
övriga borgensbeslut i varje enskilt ärende om en årlig borgensavgift skall tas ut.

Reservation
Leif Gustafsson för moderaterna, Kjell Klerfors för kristdemokraterna, Rose-Marie
Fihn för folkpartiet liberalerna, Roland Wall för centerpartiet och Ingela Nordhall för
aledmokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Leif Gustafssons
tilläggsyrkande.
___
Exp:

Justerandes sign

AB AleByggen
Ale Utveckling AB
Helene Ramert, ekonomichef
Annika Axelsson, bitr ekonomichef
Anita Johansson, redovisningschef
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KF § 138

Dnr KS0216/06

Generell borgen för AB Alebyggen
(Au § 207, Ks § 223)
Kommunfullmäktige beslöt 2005-11-28, § 134 att teckna kommunal borgen för AB
Alebyggen under en tid om högst 10 år och intill ett belopp av högst 850 Mkr
avseende lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål. I av
kommunfullmäktige antagen finanspolicy, 1997-03-24, stadgas att borgensbeslut skall
prövas årligen.
Kommunens borgensåtagande för AB Alebyggen uppgick vid årsskiftet 2005/2006
till 707,2 Mkr. Fastigheternas avskrivningar uppgår årligen till ca 20 Mkr och
målsättningen är att amortering av krediterna skall ske med motsvarande belopp.
Aktuell skuld med kommunal borgen uppgår nu till 723 Mkr.
AB Alebyggen har inkommit med en ansökan om utökad borgen till 855 Mkr. Det
utökade borgensbehovet beror på behov av utökad upplåning med 25 Mkr för ett
nybyggnadsprojekt i Nödinge med konceptet Kooperativ Hyresrätt.
Beviljat borgensbeslut bör även fortsättnigsvis överstiga aktuell låneskuld och
föreslås, under förutsättning att nybyggnadsprojektet anses vara av väsentlig betydelse
för kommunens utveckling, därför öka med 5 Mkr till 855 Mkr.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2006-10-17
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige upphäver beslut 2005-11-28, § 134 och tecknar kommunal
borgen för AB Alebyggen under tid m högst 10 år och intill ett belopp av högst 855
Mkr avseende lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen
eller deras ställföreträdare att för kommunens räkning fortlöpande underteckna
erforderliga borgenshandlingar inom angiven ram.
Lars-Ove Hellman deltager ej i beslutet pga jäv.
Inlägg
Inlägg görs av Jan Skog
Yrkanden
Hasse Andersson bifaller Kommunstyrelsen förslag och yrkar avslag på Leif
Gustafssons tilläggyrkande som tillstyrks av Ingmarie Torstensson.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens förslag tillstyrks vidare av Ingemar Serneby, Kjell Klerfors, RoseMarie Fihn och Roland Wall
Leif Gustafsson lämnar följande tilläggsyrkande, Kommunfullmäktige beslutar att en
årlig borgensavgift på 0,2% på utnyttjad borgen skall debiteras AB Alebyggen fr o m
år 2007, som tillstyrks av Rose-Marie Fihn, Roland Wall, Ingemar Serneby, Ingela
Nordhall, Kjell Klerfors
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsen förslag och finner att
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag, därefter ställer ordförande
proposition på Leif Gustafssons tilläggsyrkande och finner att Kommunfullmäktige
avslår tilläggsyrkandet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2005-11-28, § 134 och tecknar kommunal
borgen för AB Alebyggen under tid m högst 10 år och intill ett belopp av högst
855 Mkr avseende lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande och
ekonomichefen eller deras ställföreträdare att för kommunens räkning
fortlöpande underteckna erforderliga borgenshandlingar inom angiven ram.
Reservation
Leif Gustafsson för moderaterna, Kjell Klerfors för kristdemokraterna, Rose-Marie
Fihn för folkpartiet liberalerna, Roland Wall för centerpartiet och Ingela Nordhall för
aledmokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Leif Gustafssons
tilläggsyrkande.
___
Exp:

Justerandes sign

AB AleByggen
Ale Utveckling AB
Helene Ramert, ekonomichef
Annika Axelsson, bitr ekonomichef
Anita Johansson, redovisningschef

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-11-27

KF § 139

Dnr KS0211/06

Räddningstjänstens taxor 2007
(Au § 204, Ks § 224)
Tekniska nämnden har beslutat föreslå en ny räddningstjänsttaxa att gälla från och med
2007-01-01. Taxeförslaget är beräknat utifrån en kostnadsökning på 2,0 % under år
2006.
Tekniska nämnden behandlade taxan 2006-09-28 i § 71.
Förslaget avser taxorna för räddningstjänstens tjänster, utlåning mm som ligger utanför
räddningstjänsten. Som en följd av att Ales och Kungälvs räddningstjänster samverkar
utformas taxorna på likartat sätt och på samma prisnivå. Prislistan redovisas exklusive
moms men vid debitering av räddningstjänstens tjänster uttas moms.
Räddningstjänstens taxor berör främst företag och försäkringsbolag.
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att den föreslagna taxehöjningen är
rimlig i förhållande till räddningstjänstens kostnadsökning på 2 % under 2006.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2006-10-13
Handläggare: Annika Axelsson, bitr ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar nya taxor för räddningstjänstens tjänster enligt upprättat
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan skall gälla från och med 2007-01-01.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar nya taxor för räddningstjänstens tjänster enligt upprättat
förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan skall gälla från och med 2007-0101.
___
Exp.

Justerandes sign

Tekniska Nämnden
Helene Ramert, ekonomichef
Annika Axelsson, bitr ekonomichef
Anita Johansson, redovisningschef

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-11-27

KF § 140

Dnr KS0212/06

Taxa för vatten och avlopp 2007
(Au § 205, Ks § 225)
Tekniska nämnden har beslutat föreslå en ny VA-taxa att gälla från 2007-01-01.
Tekniska nämnden behandlade taxan 2006-09-28 i § 73.
Taxeförslaget innebär att brukningsavgiftens såväl fasta som rörliga del höjs med 1,5
%. För en familj med 1-2 barn och en normal förbrukning på 160 m3/år innebär det
en ökad kostnad med cirka 76 kronor per år.
Förslaget innebär vidare en höjning av anläggningstaxans (§5,1a) grundavgift från 13
390 kr till 22 000 kr exklusive moms. Kostnaden för byggande av nya servisledningar
fram till förbindelsepunkt täcker inte de kostnader som VA-kollektivet har.
Nybyggnation sker ofta i utkanterna av tätorterna vilket medför höga kostnader för
VA-kollektivet på grund av längre ledningar samt att pump- och
tryckstegringsstationer måste byggas.
De anförda skälen med satsningar på att minska bräddningar av orenat avloppsvatten
att nå ut i Göta älv, saneringsbehov av VA-nätet tillsammans med ökade
behandlingskostnader på grund av att ökade miljökrav ställs på reningsprocessen
bedöms av kommunstyrelsens förvaltning motivera höjningen
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2006-10-16
Handläggare: Annika Axelsson, bitr ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa enligt upprättat förslag innebärande en höjning
av såväl den fasta som den rörliga brukningsavgiften med 1,5 %.
Kommunfullmäktige beslutar höja anläggningstaxans grundavgift från 13 390 kr till 22
000 kr exlusive moms.
Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan skall gälla från 2007-01-01.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa enligt upprättat förslag innebärande en
höjning av såväl den fasta som den rörliga brukningsavgiften med 1,5 %.
2. Kommunfullmäktige beslutar höja anläggningstaxans grundavgift från 13 390 kr till
22 000 kr exlusive moms.
3. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan skall gälla från 2007-01-01.
___
Exp.

Justerandes sign

Tekniska Nämnden
Helene Ramert, ekonomichef
Annika Axelsson, bitr ekonomichef
Anita Johansson, redovisningschef
Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(26)

Sammanträdesdatum
2006-11-27

KF § 141

Dnr KS0213/06

Renhållningstaxa 2007
(Au § 206, Ks § 226)
Tekniska nämnden har beslutat föreslå en ny renhållningstaxa att gälla från 2007-0101. Tekniska nämnden behandlade taxan 2006-09-28 i § 74.
Renhållningstaxan föreslås ändras på flera punkter:
Taxan för hushållsavfall 4 %. I den föreslagna höjningen ingår grundavgift samt
brukningstaxans lägsta taxeklass. Övriga taxeklasser höjs med samma krontal.
Taxan för slamsugning höjs med 2 %. Ett 2-årigt avtal med fasta priser som förlängs
2007 pekar på en höjning av 5 %.
Taxan för Sörmossens avfallsupplag höjs med 3 % för svårhanterligt avfall till
deponering. Sörmossens avfallsupplag kommer att stängas 2008 och därefter återstår
bara stora återställningskostnader.
Höjningarna av de olika delarna av renhållningstaxan är främst kopplade till
kostnadsökningar inom respektive taxeavsnitt och bedöms därför motiverade av
kommunstyrelsens förvaltning.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2006-10-17
Handläggare: Annika Axelsson, bitr ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar ny renhållningstaxa enligt bilagda förslag innebärande
följande höjningar; Taxan för hushållsavfall höjs med 4,0 %, taxan för slamsugning
höjs med 2,0 % samt taxan för svårhanterligt avfall till deponering höjs med 3,0 %.
Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska gälla från 2007-01-01.
Yrkande
Willy Kölborg bifaller kommunstyrelsens förslag med följande ändringsyrkande, Taxan
för hushållsavgift höjs med 3%.
Propositionsordning
Ordförande ställer propostion på Kommunstyrelsen förslag och ändringsyrkandet och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt ändringsyrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-11-27

BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar ny renhållningstaxa enligt bilagda förslag innebärande
följande höjningar; Taxan för hushållsavfall höjs med 3,0 %, taxan för slamsugning
höjs med 2,0 % samt taxan för svårhanterligt avfall till deponering höjs med 3,0 %.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska gälla från 2007-01-01.
___
Exp.

Justerandes sign

Tekniska Nämnden
Helene Ramert, ekonomichef
Annika Axelsson, bitr ekonomichef
Anita Johansson, redovisningschef

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(26)

Sammanträdesdatum
2006-11-27

KF § 142

Dnr KS0226/06

Taxa för prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdena
(Au § 210, Ks 227)
Miljö- och byggnämnden har upprättat förslag till taxa för prövning och kontroll inom
livsmedels och foderområdena.
EG-förordning nr 882/2004, som trädde i kraft den 1 januari 2006, sätter ramarna för
uttaget av avgifter inom livsmedels- och foderområdena. Den svenska regeringen har
beslutat att den offentliga kontrollen i Sverige till fullo ska bekostas via avgifter. Mot
bakgrund av att en ny avgiftsförordning är under bearbetning för att vara i kraft 2007
har Sveriges kommuner och landsting rått kommunerna att arbeta fram ärendet så
långt som möjligt. Konsekvenserna kan bli stora för kommunerna om de ej fattat
beslut om kommunal taxa, de nya bestämmelserna om prövning och kontroll inom
livsmedels- och foderområdena innebär att kommunens kostnader för löner,
utrymmen, verktyg mm till fullo ska finansieras med avgifter och inte som idag till
största delen med skattemedel.
Då taxan stöds av livsmedelslagen och lag om foder och animaliska biprodukter och
avser myndighetsutövning uttas ej moms.
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att det är angeläget att beslut tas om
taxan eftersom konsekvensen annars kan bli att den prövning och kontroll inom
livsmedels- och foderområdena som måste göras kommer att vara ofinansierad. En
justering av miljö- och byggnämndens kommunbidrag kommer att föreslås när
förordningen som ger stöd för taxan utkommit och exaktare beräkningar har gjorts av
påverkan på miljö- och byggnämndens kommunbidrag.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2006-10-29
Handläggare: Annika Axelsson, bitr ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar bifogat förslag till taxa för prövning och kontroll inom
livsmedels- och foderområdena, under förutsättning att förordning som ger stöd för
kommunal timtaxa för prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdena då
utkommit.
Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2007.
Kommunfullmäktige beslutar att beslut enligt punkt 1 – 2 ovan ska gälla omedelbart
även om det överklagas. Detta med stöd av 33§ livsmedelslagen, samt 33§ lag om
foder och animaliska biprodukter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-11-27

Inlägg
Inlägg görs av Ingela Nordhall
Yrkanden
Hasse Andersson bifaller Kommunstyrelsens förslag, som tillstyrks av Leif Gustafsson.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar bifogat förslag till taxa för prövning och kontroll inom
livsmedels- och foderområdena, under förutsättning att förordning som ger stöd
för kommunal timtaxa för prövning och kontroll inom livsmedels- och
foderområdena då utkommit.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2007.
3. Kommunfullmäktige beslutar att beslut enligt punkt 1 – 2 ovan ska gälla
omedelbart även om det överklagas. Detta med stöd av 33§ livsmedelslagen, samt
33§ lag om foder och animaliska biprodukter.
Reservation
Ingela Nordhall, aledemokraterna, reserverar sig mot beslutet enligt skriftlig bilaga.
___
Exp:

Justerandes sign

Miljö- och byggnämnden
Helene Ramert, ekonomichef
Annika Axelsson, bitr ekonomichef
Anita Johansson, redovisningschef

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-11-27

KF § 143
Besvarande av interpellation från Sune Rydén, kristdemokraterna, om att
bygga en gång- och cykelväg till Sjövallen
Sune Rydén har lämnat en interpellation, daterad 2006-11-06, till Kommunstyrelsens
ordförande, om att bygga gång och cykelväg till Sjövallen.
Med anledning av interpellationen önskas följande svar:
Kommer du att arbeta för att en gång- och cykelväg till Sjövallen kan komma igång
fortast möjligt och helst till seriestarten våren 2007.
Inga-Lill Andersson, besvarar interpellationen som också redovisas skriftligt vid
sammanträdet.
Sune Rydén tackar för svaret och lämnar ett inlägg.
BESLUT
1.
___

Justerandes sign

Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-11-27

KF § 144
Rapporter från höstens ortsutvecklingsmöten 2006
Höstens ortsutvecklingsmöten har genomförts under oktober månad.
Till Kommunfullmäktiges sammanträde redovisas protokoll från respektive
ortsutvecklingsmöten.
BESLUT
1.
2.

Kommunfullmäktige noterar protokollen från ortsutvecklingsmötena
Kommunfullmäktige uppdrar till varje förvaltning/nämnd att, utifrån
ortsecklingmötesprotokollen, besvara sina frågor och överlämna dem till berört
ortsutvecklingsmötes presidium senast 1 mars 2007.

___
Exp.

Justerandes sign

Samtliga förvaltningar

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-11-27

KF § 145
Rapportering av ej verkställda gynnade biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen, som inte är verkställda inom tre månader.
Inrapportering av ej verkställda gynnade beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen
ska dels lämnas till Länsstyrelsen och dels till kommunfullmäktige.
Rapporteringstillfälle 2006-09-30.
Bilaga
Statistikrapport
BESLUT
1.

Kommunfullmäktige noterar rapporten.

___
Exp.

Justerandes sign

Vård- och omsorgsnämnden

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-11-27

KF § 146
Rapportering av verkställigheten av Fullmäktigebeslut för tiden 2005-10-012006-06-30
Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska alla ej verkställda beslut redovisas på
kommunfullmäktiges novembersammanträde.
Efter sammanställning över Kommunfullmäktiges beslut 2005-10-01 – 2006-06-30,
visar det sig att alla beslut är verkställda eller är på gång att verkställas. Det innebär att
det inte finns några ej verkställda beslut för perioden att redovisa.
Inlägg
Inlägg görs av Rose-Marie Fihn och Hasse Andersson
BESLUT
1.
___

Justerandes sign

Kommunfullmäktige noterar rapporteringen.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KF § 147
Motion från Leif Gustafsson och Jan Skog, m, om att Kommunfullmäktige ska
ersätta Legosvets/Legolyft i Hultsfren AB Three West Service AB för kostnader
som företagen samkats genom utbyggnad av väg 45
Motion har 2006-11-24 inkommit från Leif Gustafsson och Jan Skog, m, om att
Kommunfullmäktige ska ersätta Legosvets/Legolyft i Hultsfren AB Three West
Service AB för kostnader som företagen åsamkats genom utbyggnad av väg 45.
Motionärerna förslår:
Att Ale kommun omgående och utan dröjsmål ersätter Legosvets/Legolyft i Hultsfred
AB, Three West Service AB för de kostnader som företagen åsamkats genom
utbyggnmaden av väg 45.
Att kostnaderna täcks genom ianspråktagande av Kommunstyrelsens medel för väg
och järnvägsutbyggnad samt medel för särskilda insatser.
Att Ale kommun utkräver ersättning av vägverket
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
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Sammanträdesdatum
2006-11-27

KF § 148
Motion från Roland Wall, Boel Holgersson och Åke Niklasson, c, om att
Kommunfullmäktige ska ta fram en Policy om inköp av Livsmedel till
kommunen
Motion har 2006-11-22 inkommit från Roland Wall, Boel Holgersson och Åke
Niklasson, c, om att Kommunfullmäktige ska ta fram en Policy om inköp av
Livsmedel till kommunen
Motionärerna föreslår:
Att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen uppdraget att ta fram en
Livsmedelspolicy.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas
2. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till Kommunstyrelsen för beredning
___
Exp Håkan Spång
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

