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Sammanträdesdatum: 2010-10-25
Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00 – 19:20

Närvarande ledamöter:

Inga-Lill Andersson, (S) ordf
Elisabeth Mörner (M)
Kajsa Nilsson (M)
Mikael Berglund (M)
Roland Wall (C)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Kjell Klerfors (KD)
Jarl Karlsson (S)
Eje Engstrand (S)
Hasse Andersson (S)
Rolf Engström (S)
Willy Kölborg (S)
Rolf Gustavsson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Lars-Gunnar Wallin (S)
Sven Pettersson (S)
Ingmarie Torstensson (V)
Lisa Forsberg (V)
Jan A Pressfeldt (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Börje Ohlsson

Jan Skog (M)
Ingemar Serneby (M)
Dan Björk (M)
Boel Holgersson (C)
Rose-Marie Fihn (FP)
Klas Nordh (FP)
Sune Rydén (KD), § 138-143
Eva Eriksson (S)
Elaine Björkman (S)
Elisabeth Bredesen (S)
Lars-Ove Hellman (S)
Jessika Forsell (S)
Åke Andersson (S)
Stina-Kajsa Melin (S)
Catharina Eliasson (S)
Göran Karlsson (V)
Tommy Gustafsson (V)
Torbjörn Köre (MP)
Ingela Nordhall (AD)
Helene Ahlberg (AD)

Tjänstgörande ersättare:

Åke Johansson (M)
Tage Lindström (KD)
Lars-Helge Johansson (S)
Peter Rosengren (MP)

Anitha Kristiansson (C)
Chatarina Engström (KD), 130-137
Anne Olsson (S)
Sven Rydén (AD)

Ersättare och övriga deltagare: Fredrik Johansson (M)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Mariam Hagberg
Gun Pettersson (S)
Leif Hansson (V)
Stig Fredriksson, kommundirektör

Johan Olofsson (M)
Daga Johansson (FP)
Thor Eliasson (S)
Christina Oskarsson (S)
Rune Karlsson (SD)
Stefan Lydén, sekreterare

Utses att justera:

Jarl Karlsson och Jan Skog

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7, 2010-11-01, klockan 15:00

Paragrafer:

130-143

Underskrifter:
………………………………………
Stefan Lydén, Sekreterare
………………………………………
Inga-Lill Andersson, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
Jarl Karlsson, Justerare
Jan Skog, Justerare
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___________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige
2010-10-25

Datum för anslags uppsättande:

2010-11-02

Datum för anslags nedtagande:

2010-11-24

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7

Underskrift:

Stefan Lydén

__________________________________________________________________________________
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-10-25
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-10-25
KF § 131
Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige har beslutat att införa allmänhetens frågestund i anslutning till sina
sammanträden då det är möjligt för allmänheten att ställa frågor. Frågestunden ligger som
första punkt på fullmäktiges möten.
Frågorna från allmänheten ska gälla de ärendepunkter som fullmäktige ska diskutera under
sina respektive sammanträden.
Inga frågor ställdes under kommunfullmäktiges sammanträde.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-10-25

KF § 132
Information om kvalitetsredovisning 2009 för Utbildnings- och kulturnämndens
utbildningsverksamheter, Ale gymnasium och Lärcentrum Komvux
Under kommunfullmäktiges sammanträde lämnar, Sven-Olof Frisk, tf förvaltningschef för
utbildnings- och kulturförvaltningen information om kvalitetsredovisning 2009 för
Utbildnings- och kulturnämndens verksamheter.
Inga-Lena Lindenau, rektor, lämmar information om kvalitetsredovisningen 2009 för
lärcentrum Komvux.
Inlägg
Rose-Marie Fihn (FP)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-10-25

KF § 133

KS0003/10

Avsägelse från Andreas Hector (S) från uppdragen som ersättare i barn- och
ungdomsnämnden och kommunfullmäktige samt fyllnadsval
Andreas Hector (S) begär i skrivelse, daterad 2010-10-09-29, att bli entledigad från sina
uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden samt som ersättare i
Kommunfullmäktige.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Andreas Hector (S) från sitt uppdrag som ersättare i barnoch ungdomsnämnden.
2. Kommunfullmäktige vakanssätter uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden
mandatperioden ut.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till Länsstyrelsen att utse en ny ersättare till
Kommunfullmäktige efter Andreas Hector (S).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Andreas Hector (S) från sitt uppdrag som ersättare i barnoch ungdomsnämnden.
2. Kommunfullmäktige vakanssätter uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden
mandatperioden ut.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till Länsstyrelsen att utse en ny ersättare till
Kommunfullmäktige efter Andreas Hector (S).
___
Expedieras till:
Andreas Hector (S)
Länsstyrelsen
Kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-10-25

KF § 134

KS0195/10

Exploateringsavtal till detaljplan för bostäder vid Vikadamm
Samhällsplaneringsavdelningen har upprättat förslag till exploateringsavtal med Göteborg Hus
& Bygg AB, som säljer Älvsbyhus, avseende genomförandet av rubricerad detaljplan.
Exploatören avser att uppför 15-20 småhus inom området. Första inflyttning kan ske under
2011. Avtalet reglerar att exploatören utan ersättning överlåter allmän platsmark och mark för
pumpstation till kommunen. Vidare att exploatören ombesörjer och bekostar utbyggnad av
gator, gångväg, VA-ledningar och pumpstation för sin bebyggelse. Kommunen bygger ut VAledningar fram till planområdet mot ersättning från exploatören. Kommunen får inga
kostnader i anledning av exploateringen.
Exploatören har via planavtal med miljö- och byggförvaltningen bekostat detaljplaneläggning
av området. Miljö- och byggnämnden godkände detaljplanen den 20 maj 2010. Avsikten är att
exploateringsavtalet ska godkännas i samband med att detaljplanen antas.
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2010-09-09
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal avseende genomförande av detaljplan för bostäder vid Vikadamm.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal avseende genomförande av detaljplan för bostäder vid Vikadamm.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.
___
Expedieras till:
Exploatören
Mark- och exploateringsansvarig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-10-25

KF § 135

KS0152/10

Antagande av detaljplan för bostäder på del av fastigheten Häljered 3:1 m fl
Enligt förutsättningarna i Miljö- och byggnämndens beslut 2010-05-20, 106 §, föreslås
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att enligt reglerna i plan- och bygglagen 5 kap
29 § anta rubricerat planförslag.
Planförslagets syfte är att tillskapa byggrätter för ca 15-20 nya villor i området. Vid
Vikaredsvägen finns sedan tidigare en ”lucka” med fem fastigheter som i dag inte omfattas av
någon gällande detaljplan. För att fastställa byggrätten även för dessa fem fastigheter, föreslås
att de innefattas i det nu aktuella planområdet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2010-06-23
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan och bygglagen förslag till detaljplan
för bostäder på del av fastigheten Häljered 3:1 m.fl.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan och bygglagen förslag till detaljplan
för bostäder på del av fastigheten Häljered 3:1 m.fl.
___
Expedieras till:
Miljö- och byggförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Älvsbyhus

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-10-25

KF § 136

KS0196/10

Inlösen av fastigheten Utby 2:111
Fastigheten Utby 2:111 i centrala Älvängen är i detaljplan 9 för E45 och järnvägen redovisad
som mark för busstorg, s k allmän platsmark. Enligt plan- och bygglagen har kommunen
därigenom skyldighet och rättighet att lösa in fastigheten för att genomföra detaljplanen.
Fastigheten är bebyggd med två byggnader. Den ena innehåller utrymmen för bussar/lastbilar
med tillhörande personal- och kontorsutrymmen, den andra inrymmer lokaler för taxi och
ägarens eget kontor. Tomtmarken har under lång tid använts för uppställning av bussar för
kollektivtrafiken. Byggnaderna måste rivas för att ge plats för busstorget.
Enligt genomförandeavtal hörande till detaljplanen så är det ett kommunalt ansvar att lösa in
fastigheten.
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats vari kommunen förvärvar
fastigheten för 12 milj kronor. Säljaren har i separat avtal med Alebyggen köpt
cementgjuterifastigheten i Älvängen och kan därigenom fortsätta sin verksamhet där och även
bereda plats för sina hyresgäster.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2010-09-09
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till överenskommelse om
fastighetsreglering vari fastigheten Utby 2:111 förvärvas för 12 000 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att belasta investeringskonto 6019, Resecentra i Älvängen,
med köpeskillingen och övriga förvärvskostnader.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna
överenskommelsen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till överenskommelse om
fastighetsreglering vari fastigheten Utby 2:111 förvärvas för 12 000 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att belasta investeringskonto 6019, Resecentra i Älvängen,
med köpeskillingen och övriga förvärvskostnader.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna
överenskommelsen.
4. Kommunfullmäktige beslutar att protokollet under denna paragraf förklaras för
omedelbart justerat.
___
Expedieras till:
Säljaren
Ekonomichefen
Mark- och exploateringsansvarig
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-10-25

KF § 137

KS0002/10

Uppföljningsrapport 4, Delårsrapport för Ale kommun och dess bolag samt
helårsprognos
Delårsrapport per 31 augusti 2010 har upprättats för Ale kommun och kommunens bolag. I
bilaga finns förutom nämndernas kommentarer till drift- och investeringsredovisning,
uppföljning av strategisk plan inkl personal- och miljömål samt verksamhetsmått också
avvikelseanalys av skatteintäkter, personalrapport och en redogörelse för den kommunala
affärsverksamheten.
Belopp i Mkr
Resultat

Delårsresultat
Ale kommun
58,8

Årsprognos
inkl bolagen Ale kommun
58,9
47,9

Exkl pensionsreserv

65,5

65,6

Investeringsutgifter

50,6

Soliditet
Balansomslutning

64,6 %
944,0

57,9

125,9
43,0%
1 840,1

Kommunens ekonomi har kraftigt förbättrats på grund av:
Förbättrade skatteprognoser
Minskad låneskuld och låga räntekostnader
Nämndernas sammantagna prognostiserade underskott på drygt 12 Mkr balanseras av diverse
ersättningar av engångskaraktär och låga arbetsgivaravgifter för unga och äldre.
Årets resultat kommer att bidra till en större egenfinansiering av kommande investeringsobjekt
och därmed begränsa behovet av upplåning.
Ramjustering på grund av löneavtal 2010
Löneavtal 2010 är färdigförhandlat för vårdförbundet och akademikeralliansen. De nya
lönerna har redan börjat utbetalas och ingår i nämndernas kostnader. Kommunstyrelsens
förvaltning föreslår därför att nämndernas ramar justeras enligt följande för perioden aprildecember:
Förslag till ramjustering i samband med delårsrapport augusti 2010
BoU
Belopp i Tkr 85
Ram juni
Ram aug

461 035
461 120

VoO
282

UoK
162

KS
149
-790
377 622 174 461 94 917
377 904 174 623 94 276

TN
16

MoB
96

Totalt
790

43 848
43 864

14 728
14 824

1 166 611
1 166 611

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per 31 augusti 2010 och årsprognos 2010.
Inlägg
Lennarth Nilsson (M) redogör för revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Jarl Karlsson (S)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-10-25

KF § 137 (forts.)

KS0002/10

BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per 31 augusti 2010 och årsprognos 2010.
___
Expedieras till:
Samtliga nämnder
Ekonomichef
Budgetchef
Redovisningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-10-25

KF § 138

KS0084/10

Samarbetsavtal mellan Ale kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 om lokalt
folkhälsoarbete i kommunen
HSN4 har skriftligt sagt upp samarbetsavtalet om lokalt folkhälsoarbete i Ale kommun.
Uppsägningen sker med anledning av att HSN4 och Ale kommun har för avsikt att nytt avtal
ska börja gälla från 1 januari 2011. Nuvarande samarbetsavtal mellan Ale kommun och Hälsooch Sjukvårdsnämnd 4 (HSN4) slutar att gälla från och med 2011-01-01.
Kommunstyrelsen förvaltning har i samråd med Hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg tagit
fram ett förslag till samarbetsavtal om lokalt folkhälsoarbete i Ale kommun för perioden 20112014.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2010-09-22
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner för sin del föreliggande samarbetsavtal mellan
kommunfullmäktige och Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 för perioden 2011 – 2014
avseende lokalt folkhälsoarbete i Ale.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare att för kommunens räkning underteckna samarbetsavtalet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner för sin del föreliggande samarbetsavtal mellan
kommunfullmäktige och Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 för perioden 2011 – 2014
avseende lokalt folkhälsoarbete i Ale.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare att för kommunens räkning underteckna samarbetsavtalet.
___
Expedieras till:
HSN 4
Kommundirektör
Administrativ chef
Förvaltningschef för omsorgsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

13(17)

Sammanträdesdatum: 2010-10-25

KF § 139

KS0070/10

Motioner som inte beretts färdigt
Enligt kommunallagens regler ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut med
anledning av motionen inom ett år från det att motionen väckts. Kan beredningen av
motionen inte avslutas inom den föreskrivna ettårsfristen ska detta anmälas till fullmäktige
inom samma tid.
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger varje år ska
redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske till fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat bifogad förteckning över ej slutbehandlade
motioner.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2010-09-15
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej slutbehandlade motioner.
Inlägg
Jarl Karlsson (S)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej slutbehandlade motioner.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-10-25

KF § 140

KS0216/10

Medborgarförslag från Bruno Nordenborg om Vindbruksplan
Bruno Nordenborg, Nol, har inkommit med ett medborgarförslag, daterat 2010-10-04,
angående Ale kommuns vindbruksplan med fokus på område C.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för vidare
beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

15(17)

Sammanträdesdatum: 2010-10-25

KF § 141

KS0250/10

Motion från Börje Ohlsson () om busstrafiken i Bohus och Surte
Börje Olsson ( ) har lämnat en motion, daterad 2010-10-25, om busstrafik i Bohus och Surte.
Motionären menar att det finns för många hållplatser samt att kommunfullmäktige ska besluta
att bussarna ska organiseras på ett tidsmässigt och effektivt sätt.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-10-25

KF § 142

KS0258/10

Motion från Börje Ohlsson ( ) om busstrafiken på Ledetvägen i Alafors
Börje Olsson ( ) har lämnat en motion, daterad 2010-10-25, angående Ledetvägen i Alafors.
Motionären föreslår, bland annat, att kommunfullmäktige beslutar att minska farten på
Ledetvägen genom att införa särskilda vägbulor, att omgående införa en Flexlinjen samt att
tung busstrafik ska gå på Alingsåsvägen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
___
Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2010-10-25

KF § 143
Tack för den gångna mandatperioden
Inga-Lill Andersson (S), ordförande, tackar för kvällens fullmäktigesammanträde och passar
på att tacka alla ledamöter och ersättare för den gångna mandatperiodens arbete. Ordföranden
tackar också de personer som deltagit i kommunfullmäktiges presidiearbete, de som arbetat i
kulisserna samt kommundirektör och fullmäktiges sekreterare. Ordföranden riktar sedan ett
särskilt tack till tjänstemän och övrig personal i kommunens verksamhet.
Ordföranden informerar om att de förtroendevalda som lämnar/lämnat sina
fullmäktigeuppdrag kommer att uppmärksammas särskilt efter sammanträdets slut.
Roland Wall (C), vice ordförande, tackar å kommunfullmäktiges vägnar, ordföranden för
hennes arbete under den gångna mandatperioden.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

