PROTOKOLL
1(23)
Sammanträdesdatum
2005-10-31
Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30 - 21:40

Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:
Stina-Kajsa Melin s, ordförande
Leif Gustafsson m
Elisabeth Mörner m
Dan Björk m
Ingemar Serneby m
Åke Johansson, m, tj.g. ers. för Lennarth Nilsson m
Inga-Lill Andersson s
Thor Eliasson s
Jarl Karlsson s
Eva Eriksson s
Elaine Björkman s
Lars-Helge Johansson,s, tj.g. ers. för Monica Samuelsson s
Rolf Engström s
Sven Pettersson s
Elisabeth Bredesen s
Eje Engstrand s
Lars-Ove Hellman s
Kent Carlsson, s, tj.g. ers. för Tyrone Hansson s
Henry Hällin, s, tj.g. ers. för Anette Sernlo s
Willy Kölborg s
Rolf Gustavsson s
Anita Engström, s, tj.g. ers. för 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
Lars-Erik Carlbom fp
Daga Johansson fp
Tore Berghamn fp
Bengt Englund, c, tj.g. ers. för Boel Holgersson c
Roland Wall c
Marianne Olsson c
Göran Karlsson v
Birgitta Andersson v
Kenneth Andersson v
Ing-Marie Torstensson, v, tj.g. ers. för Stefan Grahn v
Tommy Gustafsson v
Åsa Kasimir Klemedtsson mp
Torbjörn Köre mp

Utses att justera

Kjell Klerfors kd
Margareta Axelsson kd §§ 111 – 116. Birgit Hansson,
kd, tj.g. ers. §§ 117 - 121
Sune Rydén kd
Chatarina Engström, kd, tj.g. ers. för Samira Samaha kd
Jan A Pressfeldt ad
Jan Skog ad
Robert Hurtig, ad, tj.g. ers. för Ingela Nordhall ad
Lars-Inge Pettersson, ad, tj.g. ers. för Ewa Johansson ad
Anita Ahlberg ad
Ersättare och övriga deltagare:
Bengt Lewin m
Jan Rosenberg fp
Åke Niklasson c
Birgit Hansson kd §§ 111 - 116
Stig Fredriksson, kommundirektör
Håkan Spång, administrativ chef
Ann-Christine Friberg, sekreterare
Kjell Frövenholt, förvaltningschef UoK, § 114
Anette Lorné, bitr. rektor Lärcentrum Komvux, § 114
Magnus Haglund, bitr. rektor Ale gymnasium, § 114

Leif Gustafsson och Jarl Karlsson

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Alafors 2005-11-08, kl 08.00
Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 111 - 121
Ann-Christine Friberg

Ordförande
Stina-Kajsa Melin
Justerande
Leif Gustafsson

Jarl Karlsson
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Sammanträdesdatum
2005-10-31

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2005-10-31

Datum för anslags uppsättande

2005-11-09

Datum för anslags nedtagande

2005-12-01
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Alafors

Underskrift

Ann-Christine Friberg

___________________________________________________________________________
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-10-31

KF § 111
Extra ärenden
Stina-Kajsa Melin, ordförande, föreslår att Kommunfullmäktige behandlar följande
extra ärenden vid dagens sammanträde:
1. Svar på interpellation från Robert Hurtig, ad, till Kommunstyrelsens ordförande
om PBL utanför detaljplanelagt område.
2. Utlåtande från Revisorerna avseende delårsrapport.
3. Begäran från Elisabeth Bredesen, s, om entledigande från sitt uppdrag som ordförande för Hålanda ortsutvecklingsmöte samt fyllnadsval.
4. Begäran från Jan Skog, ad, om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsen samt fyllnadsval
Inlägg
Jan A Pressfeldt påpekar att interpellationen från Robert Hurtig inte varit utskickad
med handlingarna.
Inga-Lill Andersson beklagar att interpellationen och svar inte skickats ut i tid och
föreslår att ärendet behandlas vid nästa sammanträde.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige behandlar Robert Hurtigs interpellation vid nästa sammanträde.
2. Kommunfullmäktige behandlar övriga anmälda extra ärenden vid dagens
sammanträde.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-10-31

KF § 112

Dnr 3/05

Begäran från Elisabeth Bredesen, s, om entledigande från sitt uppdrag som
ordförande för Hålanda ortsutvecklingsmöte samt fyllnadsval
Elisabeth Bredesen begär i skrivelse, 2005-02-18, om entledigande från sitt uppdrag
som ordförande för Hålanda ortsutvecklingsmöte.
Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Elisabeth Bredesen, s, från sitt uppdrag som ordförande för Hålanda ortsutvecklingsmöte fr o m 2005-12-01.
2. Kommunfullmäktige utser Christer Damm, s, till ny ordförande för Hålanda ortsutvecklingsmöte för tiden t o m 2006-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Elisabeth Bredesen, s, till ny 2:e vice ordförande för
Hålanda ortsutvecklingsmöte för tiden t o m 2006-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Elisabeth Bredesen, s, från sitt uppdrag som ordförande för Hålanda ortsutvecklingsmöte fr o m 2005-12-01.
2. Kommunfullmäktige utser Christer Damm, s, till ny ordförande för Hålanda ortsutvecklingsmöte för tiden t o m 2006-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Elisabeth Bredesen, s, till ny 2:e vice ordförande för
Hålanda ortsutvecklingsmöte för tiden t o m 2006-12-31.
___
Exp: Elisabeth Bredesen
Christer Damm
Maria Olegård, kommunsekreterare
Ann-Christine Friberg, kommunsek

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-10-31

KF § 113

Dnr 3/05

Begäran från Jan Skog, ad, om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsen
Jan Skog begär i skrivelse 2005-10-30 om entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i Kommunstyrelsen.
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Jan Skog, ad, från sitt uppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsen fr o m 2005-12-01.
2. Kommunfullmäktige hänskjuter utseende av ny ersättare i Kommunstyrelsen till
nästa sammanträde.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Jan Skog, ad, från sitt uppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsen fr o m 2005-12-01.
2. Kommunfullmäktige hänskjuter utseende av ny ersättare i Kommunstyrelsen till
nästa sammanträde.
___
Exp: Jan Skog
Maria Olegård, kommunsekreterare
Ann-Christine Friberg, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-10-31

KF § 114
Information
- Kvalitetsrapport 2004 för Ale kommun, gymnasieskola och komvux
Kjell Frövenholt, chef för Utbildning- och kulturförvaltningen ger information om
arbetet i stort med Kvalitetsrapport 2004 för Ale kommun, gymnasieskola och
komvux.
Anette Lorné, biträdande rektor, Lärcentrum Komvux, informerar om kvalitetsredovisningen för Lärcentrum Komvux. Lorné redogör för verksamhetens mål enligt Ale
kommuns strategiska plan samt mål enligt Utbildnings- och kulturnämnden och visar
på Ale kommuns resultat jämfört med landet i övrigt.
Magnus Haglund, biträdande rektor, Ale gymnasium, redogör bl a för elevernas sjunkande betygsnivå samt de åtgärder som gymnasiet vidtar för att vända trenden.
Haglund gör dessutom en jämförelse med förra årets kvalitetsredovisning avseende
elevunderlaget på gymnasiet och avslutar med en redovisning av gymnasiets framtidsplaner.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige tackar för informationen som noteras.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-10-31

KF § 115

Dnr KS0074/05

Svar på motion till Ale kommunfullmäktige angående enkelt planförfarande
(Au § 186, Ks § 175)
Aledemokraterna har genom Jan A. Pressfeldt lämnat en motion 2005-03-16 till
Kommunfullmäktige angående s k enkelt planförfarande. I motionen föreslås att
Kommunfullmäktige beslutar att tillse att reglerna om enkelt planförfarande implementeras så att en smidigare, snabbare och billigare detaljplaneprocess uppnås vid
smärre ändringar av detaljplaner och områdesbestämmelser.
Med hänvisning till yttrandet från Miljö- och byggnämnden vari tydligt framkommer
att enkelt planförfarande regelbundet används, i alla fall där lagen inte kräver normalt
planförfarande, anser förvaltningen att kommunen redan arbetar i motionens anda
och föreslår att motionen därmed är besvarad.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef, 2005-09-19.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige anser att kommunen redan arbetar enligt motionens
intentioner och anser därmed motionen besvarad.
Reservation vid Kommunstyrelsens sammanträde 2005-10-18
Leif Gustafsson, Kjell Klerfors, Roland Wall och Jan A Pressfeldt reserverar sig mot
beslutet till förmån för Leif Gustafssons förslag.
___
Inlägg
Inlägg görs av Rolf Gustavsson och Lars-Helge Johansson.
Yrkanden
Jan A Pressfeldt yrkar bifall till motionen.
Ingemar Serneby, Robert Hurtig, Kjell Klerfors, Rose-Marie Fihn och Roland Wall
tillstyrker Jan A Pressfeldt bifallsyrkande.
Inga-Lill Andersson och Göran Karlsson tillstyrker Kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-10-31

forts. KF § 115

Dnr KS0074/05

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Kommunstyrelsens förslag och dels Jan A
Pressfeldts bifallsyrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar omröstningsproposition som Fullmäktige godkänner.
Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som bifaller Jan A
Pressfeldts förslag röstar Nej.
Vid omröstningen avges 28 Ja-röster, 20 nej-röster och 1 avstår.
Ordförande konstaterar att Fullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag
BESLUT
1. Kommunfullmäktige anser att kommunen redan arbetar enligt motionens intentioner och anser därmed motionen besvarad.
Reservation
Jan A Pressfeldt för aledemokraterna, Leif Gustafsson för moderaterna, Kjell
Klerfors för kristdemokraterna, Rose-Marie Fihn för folkpartiet och Roland Wall för
centern reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan A Pressfeldts bifallsyrkande till
motionen.
___
Exp: Jan A Pressfeldt
Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef
Miljö- och byggnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-10-31

Omröstningsbilaga KF § 115, 2005-10-31
Leif Gustafsson m
Elisabeth Mörner m
Dan Björk m
Ingemar Serneby m
Åke Johansson m
Inga-Lill Andersson s
Thor Eliasson s
Jarl Karlsson s
Eva Eriksson s
Elaine Björkman s
Lars-Helge Johansson s
Rolf Engström s
Sven Pettersson s
Elisabeth Bredesen s
Eje Engstrand s
Lars-Ove Hellman s
Kent Carlsson s
Henry Hällin s
Willy Kölborg s
Rolf Gustavsson s
Anita Engström s
Jim Aleberg s
Catharina Eliasson s
Lars Gunnar Wallin s
Rolf Johannesson s
Rose-Marie Fihn fp
Lars-Erik Carlbom fp
Daga Johansson fp
Tore Berghamn fp
Bengt Englund c
Roland Wall c
Marianne Olsson c
Göran Karlsson v
Birgitta Andersson v
Kenneth Andersson v
Ing-Marie Torstensson v
Tommy Gustafsson v
Åsa Kasimir Klemedtsson mp
Torbjörn Köre mp
Kjell Klerfors kd
Margareta Axelsson kd
Sune Rydén kd
Chatarina Engström kd
Jan A Pressfeldt ad
Jan Skog ad
Robert Hurtig ad
Lars-Inge Pettersson ad
Anita Ahlberg
Justerandes sign

JA (Bifall KS förslag)

Nej (bifall J A Pressfeldts förslag

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-10-31

Stina-Kajsa Melin s, ordförande
Summa:

Justerandes sign

X
28

Utdragsbestyrkande

20

1
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Sammanträdesdatum
2005-10-31

KF § 116

Dnr KS0120/05

Svar på motion till Ale Kommunfullmäktige angående centrumbyggnad i
Älvängen
(Au § 187, Ks § 176)
Centern i Ale genom Roland Wall, Boel Holgersson och Marianne Olsson har inkommit med en motion vari man önskar att det i samband med arbetet med en ny centrumplan för Älvängen reserveras ett markutrymme för en centralt belägen byggnad
inrymmande funktioner som bibliotek, möteslokaler, cafe, restaurang, kyrka, etc.
Förvaltningen anser att motionens förslag om att i dagsläget bestämma innehållet i en
centrumbyggnad i Älvängen är för tidigt ställt och att förutsättningarna för en centrumbyggnad och dess olika funktioner bör utredas som en naturlig del i det pågående
arbetet med en ny centrumplan för Älvängens tätort.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef, 2005-09-19.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att förutsättningarna för
en centrumbyggnad i Älvängen redan ingår som en naturlig del i det pågående
arbetet med Älvängens centrumplan.
Reservation vid Kommunstyrelsen 2005-10-18
Roland Wall, Rose-Marie Fihn, Leif Gustafsson, Kjell Klerfors och Jan A Pressfeldt
reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Walls förslag.
___
Inlägg
Inlägg görs av Torbjörn Köre, Eje Engstrand, Jan A Pressfeldt och Lars-Helge
Johansson.
Yrkanden
Lars-Gunnar Wallin yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kenneth Andersson tillstyrker Lars-Gunnar Wallins bifallsyrkande.
Roland Wall yrkar bifall till motionen.
Bengt Englund, Ingermar Serneby, Rose-Marie Fihn och Jan A Pressfeldt tillstyrker
Roland Walls yrkande om bifall till motionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-10-31

forts. KF § 116

Dnr KS0120/05

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Kommunstyrelsens förslag och dels på
Roland Walls bifallsyrkande till motionen och finner att Kommunfullmäktige bifaller
Kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar omröstningsproposition som Fullmäktige godkänner.
Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som bifaller Roland
Walls förslag röstar Nej.
Vid omröstningen avges 28 Ja-röster, 20 nej-röster och 1 avstår.
Ordförande konstaterar att Fullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att förutsättningarna för
en centrumbyggnad i Älvängen redan ingår som en naturlig del i det pågående
arbetet med Älvängens centrumplan.
Reservation
Roland Wall för centern, Rose-Marie Fihn för folkpartiet, Leif Gustafsson för
moderaterna, Kjell Klerfors för kristdemokraterna och Jan A Pressfeldt för
aledemokraterna reserverar sig till förmån för Roland Walls yrkande på bifall till
motionen.
___
Exp: Roland Wall
Boel Holgersson
Marianne Olsson
Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-10-31

Omröstningsbilaga KF § 116, 2005-10-31
Leif Gustafsson m
Elisabeth Mörner m
Dan Björk m
Ingemar Serneby m
Åke Johansson m
Inga-Lill Andersson s
Thor Eliasson s
Jarl Karlsson s
Eva Eriksson s
Elaine Björkman s
Lars-Helge Johansson s
Rolf Engström s
Sven Pettersson s
Elisabeth Bredesen s
Eje Engstrand s
Lars-Ove Hellman s
Kent Carlsson s
Henry Hällin s
Willy Kölborg s
Rolf Gustavsson s
Anita Engström s
Jim Aleberg s
Catharina Eliasson s
Lars Gunnar Wallin s
Rolf Johannesson s
Rose-Marie Fihn fp
Lars-Erik Carlbom fp
Daga Johansson fp
Tore Berghamn fp
Bengt Englund c
Roland Wall c
Marianne Olsson c
Göran Karlsson v
Birgitta Andersson v
Kenneth Andersson v
Ing-Marie Torstensson v
Tommy Gustafsson v
Åsa Kasimir Klemedtsson mp
Torbjörn Köre mp
Kjell Klerfors kd
Margareta Axelsson kd
Sune Rydén kd
Chatarina Engström kd
Jan A Pressfeldt ad
Jan Skog ad
Robert Hurtig ad
Lars-Inge Pettersson ad
Anita Ahlberg
Justerandes sign

JA (Bifall KS förslag)

Nej (bifall Roland Walls förslag

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Utdragsbestyrkande
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Stina-Kajsa Melin s, ordförande
Summa:

Justerandes sign

X
28

Utdragsbestyrkande

20

1
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Sammanträdesdatum
2005-10-31

KF § 117

Dnr KS0041/05

Redovisning av motioner som inte beretts färdigt
(Au § 184, Ks § 173)
Kommunallagen stadgar att en motion bör beredas så att Kommunfullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
I arbetsordningen för Kommunfullmäktige står det att Kommunstyrelsen skall två
gånger varje år redovisa motioner som inte beretts färdigt. Denna redovisning skall
ske till Fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång, administrativa avdelningen, 2005-09-19.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av motioner som inte har beretts
färdigt.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av motioner som inte har beretts
färdigt.
___
Exp: Håkan Spång, administrativ chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-10-31

KF § 118

Dnr KS0002/05

Delårsbokslut 31 augusti 2005 med helårsprognos 2005
(Au § 193, Ks § 177)
Delårsbokslut per 31 augusti 2005 har upprättats för Ale kommun och i år ingår även
en uppföljning av nämndernas verksamhetsmått. I bilaga finns nämndernas kommentarer till drift- och investeringsredovisning, uppföljning av strategisk plan samt verksamhetsmått.
Periodens resultat uppgår till 12,9 Mkr och ligger på en nettokostnadsandel på 98%.
Verksamhetens nettokostnader har ökat med 4% och skatteintäkter/generella statsbidrag har ökat med 4,7% i förhållande till samma period föregående år. I förhållande
till budget är både nettokostnader och skatteintäkter lägre än riktpunkten 67%.
Vård- och omsorgsnämnden redovisar en sänkning med 6% av nettokostnaderna i
jämförelse med samma period föregående år. Med undantag av Utbildnings- och
kulturnämnden redovisar nämnderna ett resultat inom budget. Med anledning av den
osäkerhet som redovisades av Utbildnings- och kulturnämnden i samband med juliprognosen fick ekonomichefen i uppdrag att ta fram ett halvårsbokslut per den 30
juni för Utbildnings- och kulturnämnden. Uppdraget har genomförts tillsammans med
förvaltningschef och förvaltningsekonom och redovisas i bilaga 2.
Å r s p r o g n o s
Årsprognosen är ett resultat på 7,6 Mkr¸ vilket ger en nettokostnadsandel på 99,2%. I
prognosen ligger en sänkning av nettokostnaderna inkl finansiella kostnader med 7,5
Mkr i förhållande till budget men samtidigt prognostiseras minskade skatteintäkter
med 8,5 Mkr. Vård- och omsorgsnämnden lägger en prognos på 9 Mkr under budget.
Utbildnings- och kulturnämnden aviserar en prognos på ett överskridande av
budgeten med 500 tkr. Det är av största vikt att nämnden fortsätter sina
anpassningsåtgärder för att bedriva verksamheten inom budgetramen. Enligt
prognosen för pensionsutbetalningar och pensionsskuld under 2005 kommer inte det
nuvarande personalomkostnadspåslaget att räcka. Detta tillsammans med prognosen
om minskade skatteintäkter innebär att nämnderna uppmanas till fortsatta åtgärder
för att begränsa nettokostnadsutvecklingen så att en långsiktig ekonomisk balans
skapas.
Investeringar, lån, soliditet
Prognosen för årets investeringsutgifter är 39,9 Mkr och understiger därmed årets avskrivningar. Den långfristiga låneskulden uppgår nu till 205 Mkr eftersom 20 Mkr har
amorterats under året. 65% av låneskulden har en längre räntebindningstid än 6
månader. Soliditeten uppgår till 49,3% exkl. ansvarsförbindelsen för pensioner
intjänade före 1998.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-10-31

forts. KF § 118

Dnr KS0002/05

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Helene Ramert, ekonomichef, 2005-09-23.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet per 31 augusti 2005 och årsprognos 2005.
2. Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att fortsätta med genomförandet av
pågående och planerade besparingsåtgärder.
3. Kommunfullmäktige uppmanar Utbildnings- och kulturnämnden att vidta
åtgärder så att budgetram 2005 inte överskrids.
___
Revisorerna i Ale kommun har, 2005-10-31, inkommit till Kommunfullmäktige med
ett utlåtande avseende delårsrapporten.
Ordföranden föreslår att Kommunfullmäktige noterar Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2005.
Inlägg
Inlägg görs av Jan Skog, Jarl Karlsson, Kenneth Andersson och Rose-Marie Fihn.
Yrkanden
Inga-Lill Andersson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport
2005.
2. Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet per 31 augusti 2005 och årsprognos 2005.
3. Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att fortsätta med genomförandet av
pågående och planerade besparingsåtgärder.
4. Kommunfullmäktige uppmanar Utbildnings- och kulturnämnden att vidta
åtgärder så att budgetram 2005 inte överskrids.
___
Exp: Helene Ramert, ekonomichef
Alla nämnder
Revisorerna
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Utdragsbestyrkande

18(23)

PROTOKOLL

19(23)

Sammanträdesdatum
2005-10-31

KF § 119

Dnr KS0023/04

Begäran om tilläggsanslag i samband med ombyggnation av Ale gymnasium
(Au § 194, Ks § 178)
Utbildnings- och kulturnämnden har fått investeringsanslag beviljat för ombyggnad
av Ale gymnasium med syfte att rymma fler elever och förbättra arbetsmiljön.
Kostnaderna har visat sig bli 850 kkr högre än det sedan tidigare beviljade
investeringsanslaget. Utbildnings- och kulturnämnden ansöker om tilläggsanslag på
850 kkr för att färdigställa den påbörjade ombyggnationen av Ale gymnasium.
Kommunledningskontorets gör bedömningen att investeringsanslag bör beviljas för
att färdigställa den pågånde ombyggnationen så att lokalerna kan användas optimalt.
Som ett led i ovanstående ombyggnad har Komvux flyttat ut ur Ale gymnasium till en
tillfällig paviljong i väntan på att få tillgång till ytterligare lokaler på Ale torg. I och
med detta har Ale gymnasium fått utökade lokaler att bedriva verksamhet i.
Utbildnings- och kulturnämnden saknar inventarier på grund av de utökade
lokalytorna. Nämnden ansöker om att få ombudgetera från beviljade
investeringsanslag till ny investering i inredning och inventarier i den paviljong som
hyrts in för komvux verksamhet samt till gymnasiet.
Kommunledningskontorets bedömning är att ombudgetering av investeringsanslag
bör beviljas så att den inhyrda paviljongen kan möbleras och inventarierna i komvux
tidigare lokaler i Ale gymnasium kan kompletteras.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Annika Axelsson, bitr ekonomichef, 2005-09-20.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag om 850 kkr till Utbildnings- och
kulturnämnden för ökade kostnader i samband med om- och tillbyggnation av
Ale gymnasium och överför medlen till tekniska nämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker genom ianspråkstagande av
egna medel.
3. Kommunfullmäktige beslutar att de eventuellt ökade internhyreskostnaderna för
Utbildnings- och kulturnämnden skall inrymmas inom tidigare beviljat kommunbidrag.
4. Kommunfullmäktige ombudgeterar 150 kkr till inventarier komvux från kopieringsmaskiner till komvux samt ombudgeterar 100 kkr till inventarier gymnasiet
från upprustning av publika delar i gymnasiet.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-10-31

forts. KF § 119

Dnr KS0023/04

BESLUT
1. Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag om 850 kkr till Utbildnings- och
kulturnämnden för ökade kostnader i samband med om- och tillbyggnation av
Ale gymnasium och överför medlen till tekniska nämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker genom ianspråkstagande av
egna medel.
3. Kommunfullmäktige beslutar att de eventuellt ökade internhyreskostnaderna för
Utbildnings- och kulturnämnden skall inrymmas inom tidigare beviljat kommunbidrag.
4. Kommunfullmäktige ombudgeterar 150 kkr till inventarier komvux från kopieringsmaskiner till komvux samt ombudgeterar 100 kkr till inventarier gymnasiet
från upprustning av publika delar i gymnasiet.
___
Exp: Annika Axelsson, bitr ekonomichef
Utbildnings- och kulturnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-10-31

KF § 120

Dnr KS0192/05

Ökad norm för försörjningsstöd för barnfamiljer i Ale kommun
(Au § 197, Ks § 179)
Socialdemokraterna i Ale genom Jarl Karlsson, föreslår i skrivelse 2005-09-22, att
barnbidragshöjningen från oktober månad 2005 ska komma reellt alla barnfamiljer till
del genom att öka försörjningsstödsnormen per barn med motsvarande belopp som
bidragshöjningen.
När barnbidraget höjdes förra gången, beslutades i Ale att vid beräkning av
barnfamiljernas rätt till försörjningsstöd räknas inkomster i form av barnbidrag och
flerbarnstillägg på nivå för år 2000.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att barnbidraget höjs från oktober månad,
bl a för att alla barn skall få en god start i livet. För de mest ekonomiskt utsatta
familjerna har barnbidraget en stor betydelse.
Nuvarande system ger inte någon reell höjning till familjer med försörjningsstöd,
vilket inte är i linje med det barnperspektiv som präglar den av kommunfullmäktige
antagna strategiska planen med budget för åren 2006-2008. Ett drygt hundratal barn i
Ale skulle inte få hela 100-lappen varje månad, om inte föreslagen förändring
genomförs.
Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2005-09-27.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att barnbidragshöjningen från oktober månad 2005
ska komma reellt alla barnfamiljer till del genom att öka försörjningsstödsnormen
per barn med motsvarande belopp som barnbidragshöjningen.
2. Kommunfullmäktige noterar att kostnaden täcks inom Vård- och omsorgsnämndens program individ- och familjeomsorg, delprogram försörjningsstöd i 2005
respektive 2006 års budgetar.
___
Inlägg
Inlägg görs av Lars-Ove Hellman
Yrkanden
Ing-Marie Torsensson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Jarl Karlsson, Rose-Marie Fihn, Ingemar Serneby, Jan Skog, Sune Rydén och Göran
Karlsson tillstyrker Ing-Marie Torstenssons bifallsyrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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forts. KF § 120

Dnr KS0192/05

BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att barnbidragshöjningen från oktober månad 2005
ska komma reellt alla barnfamiljer till del genom att öka försörjningsstödsnormen
per barn med motsvarande belopp som barnbidragshöjningen.
2. Kommunfullmäktige noterar att kostnaden täcks inom Vård- och omsorgsnämndens program individ- och familjeomsorg, delprogram försörjningsstöd i 2005
respektive 2006 års budgetar.
___
Exp: Socialdemokraterna i Ale, Jarl Karlsson
Vård- och omsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorgen
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Sammanträdesdatum
2005-10-31

KF § 121
Information från Ungdomsfullmäktiges sammanträde 2005-10-27
Stina-Kajsa Melin, ordförande, ger information från Ungdomsfullmäktiges
sammanträde 2005-10-27. 13 st interpellationer och 9 st motioner hade inkommit till
sammanträdet.
Berörda nämnders ordföranden besvarade interpellationerna vid sammanträdet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

