PROTOKOLL
1(20)
Sammanträdesdatum
2006-05-29
A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30 - 19:40

Plats och tid:

Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:
Stina-Kajsa Melin s, ordförande
Leif Gustafsson m
Elisabeth Mörner m
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, §§ 68-72
Lars-Helge Johansson s, tj.g. ers. för Elaine Björkman §§ 60-67
och för Willy Kölborg §§ 68-72
Monica Samuelsson s
Rolf Engström s
Toni Andersson s, tj.g. ers. för Sven Pettersson s
Kent Carlsson s, tj.g. ers. för Elisabeth Bredesen s
Eje Engstrand s
Jessica Forsell s, tj.g. ers. för Lars-Ove Hellman s
Anita Engström s, tj.g. ers. för Tyrone Hansson s
Anette Sernlo s
Rolf Gustavsson s
Hasse Andersson s
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
Tommy Gustafsson v
Åsa Kasimir Klemedtsson mp
Torbjörn Köre mp
Kjell Klerfors kd
Chatarina Engström kd, tj.g. ers. för Margareta
Axelsson kd
Sune Rydén kd
Samira Samaha kd
Jan A Pressfeldt ad
Jan Skog ad
Ingela Nordhall ad
Anita Ahlberg ad
Ersättare och övriga deltagare:
Åke Johansson m
Fredrik Johansson m
Bengt Lewin m
Bengt Englund c
Birgit Hansson kd
Stig Fredriksson, kommundirektör
Ann-Christine Friberg, kommunsekreterare

Inga-Lill Andersson

Justeringens plats och tid

Leif Gustafsson

Kommunhuset, Alafors 2006-05-31, kl 15.00

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 60 - 72
Ann-Christine Friberg

Ordförande
Stina-Kajsa Melin
Justerande
Inga-Lill Andersson

Leif Gustafsson
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Sammanträdesdatum
2006-05-29

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2006-05-29

Datum för anslags uppsättande

2006-06-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Alafors

Datum för anslags nedtagande

2006-06-23

Underskrift

Ann-Christine Friberg
___________________________________________________________________________
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2006-05-29

KF § 60

Dnr 3/06

Begäran från Jarl Karlsson, s, om entledigande från sitt uppdrag som ledamot
tillika ordförande i Valnämnden samt fyllnadsval
Jarl Karlsson, s, begär i skrivelse 2006-05-18, att få bli entledigad från sitt uppdrag
som ledamot tillika ordförande i Valnämnden från och med 2006-07-01.
Valberedningens beslutsförslag
1. Kommunfullmäktige entledigar Jarl Karlsson, s, från sitt uppdrag som ledamot
tillika ordförande i Valnämnden från och med 2006-07-01
2. Kommunfullmäktige utser Rolf Gustavsson, s, till ny ordförande i Valnämnden
från och med 2006-07-01 till och med 2006-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Catharina Eliasson, s, till ny ersättare i Valnämnden
från och med 2006-07-01 till och med 2006-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Jarl Karlsson, s, från sitt uppdrag som ledamot
tillika ordförande i Valnämnden från och med 2006-07-01.
2. Kommunfullmäktige utser Rolf Gustavsson, s, till ny ordförande i Valnämnden
från och med 2006-07-01 till och med 2006-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Catharina Eliasson, s, till ny ersättare i Valnämnden
från och med 2006-07-01 till och med 2006-12-31.
___
Exp: Jarl Karlsson
Rolf Gustavsson
Catharina Eliasson
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-05-29

KF § 61

Dnr 3/06

Begäran från Farydun Kaharaman om entledigande från sitt uppdrag som
ledamot i Vård- och omsorgsnämnden samt fyllnadsval
Farydun Kaharaman, s, begär i skrivelse 2006-05-26, att få bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot i Vård- och omsorgsnämnden.
Valberedningens beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige entledigar Farydun Kaharaman, s, från sitt uppdrag som
ledamot i Vård- och omsorgsnämnden fr o m 2006-06-01.
2. Kommunfullmäktige utser Dennis Ljunggren, s, till ny ledamot i Vård- och omsorgsnämnden fr o m 2006-06-01.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Farydun Kaharaman, s, från sitt uppdrag som
ledamot i Vård- och omsorgsnämnden fr o m 2006-06-01.
2. Kommunfullmäktige utser Dennis Ljunggren, s, till ny ledamot i Vård- och omsorgsnämnden fr o m 2006-06-01.
___
Exp: Farydun Kaharaman
Dennis Ljunggren
Maria Olegård
Vård- och omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-05-29

KF § 62

Dnr KS0179/03

Genomförandeavtal berörande fastigheten Nödinge 3:26
(Au § 84, Ks § 104)
I samband med att kommunen behövde dra fram vatten- och avloppsledningar över
fastigheten Nödinge 3:26 uppkom fråga om det var möjligt att stycka av ytterligare
en tomt inom fastigheten. Detta har prövats i detaljplanearbetet för Ridanläggning
vid Granåsvägen-Vimmersjön och befunnits vara lämpligt. För att skapa en ny tomt
inom Nödinge 3:26 plus en ny tomt på kommunens mark kravs ett markbyte mellan
kommunen och fastighetsägarna. Detta har reglerats i föreliggande förslag till
genomförandeavtal. Där regleras vidare att fastighetsägarna till kommunen skall
erlägga ett exploateringsbidrag om 92 000 kr avseende detaljplane- och
exploateringskostnader. Beloppet är detsamma som de privata exploatörerna inom
detaljplanen för bostäder vid Vimmersjön fått betala för nytillkommande tomter.
Avtalet reglerar också kommunens rätt att bibehålla sina VA-ledningar inom Nödinge
3:26. Ledningarna är redan byggda med stöd av fastighetsägarnas medgivande om att
få göra detta i förtid. Markbytet ger kommunen möjlighet att avstycka och sälja en
tomt och är därför ekonomiskt fördelaktigt. Avsikten är att genomförandeavtalet
skall godkännas av Kommunullmäktige samtidigt som detaljplanen för
ridanläggningen antas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2006-04-11.
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med
Robert och Carina Eriksson avseende fastigheten Nödinge 3:26.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
___
BESLUT
1 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med
Robert och Carina Eriksson avseende fastigheten Nödinge 3:26.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
___
Exp: Robert och Carina Eriksson
Inga-Lill Andersson
Stig Fredriksson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Jörgen Sundén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-05-29

KF § 63

Dnr KS0179/03

Exploateringsavtal för ridanläggning vid Granåsvägen-Vimmersjön
(Au § 83, Ks § 105)
Annika Birklin (exploatören) har anmält intresse av att köpa mark av kommunen för
att etablera ridanläggning med tillhörande bostadshus vid Granåsvägen-Vimmersjön.
Ett förslag till detaljplan har upprättats i samråd med exploatören.
Samhällsplaneringsavdelningen har upprättat förslag till exploateringsavtal med
exploatören avseende genomförande av del av detaljplan för ridanläggning vid
Granåsvägen-Vimmersjön. Avtalet reglerar framför allt överlåtelse av ca 6,3 ha mark
till exploatören. Marken får enligt detaljplanen användas som tomt för stall och
bostadshus, ca 1,6 ha, och betesmark, ca 4,7 ha. Priset föreslås till 830 000 kronor
baserat på en marknadsmässig bedömning av värdet för en enhet bestående av
bostadstomt, stalltomt och betesmark. Exploatören skall utöver köpeskillingen
erlägga avgift för anslutning till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Exploatören
bekostar erforderlig fastighetsbildning. Avtalet reglerar att utfart från området, av
trafiksäkerhetsmässiga skäl, skall tas mot Granåsvägen. Avsikten är att
exploateringsavtalet skall godkännas av Kommunfullmäktige samtidigt som
detaljplanen för ridanläggningen antas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2006-04-10.
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med
Annika Birklin avseende ridanläggning vid Granåsvägen-Vimmersjön.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med
Annika Birklin avseende ridanläggning vid Granåsvägen-Vimmersjön.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
___
Exp: Annika Birklin
Inga-Lill Andersson
Stig Fredriksson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Lars Lindström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-05-29

KF § 64

Dnr KS0179/03

Antagande av förslag till detaljplan Ridanläggning vid GranåsvägenVimmersjön
(Au § 85, Ks § 106)
Enligt förutsättningarna i Miljö- och byggnämndens beslut 2006-04-06, § 71, föreslås
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att enligt reglerna i plan- och bygglagen 5 kap 29 § anta rubricerat planförslag. Kommunstyrelsen föreslås dock undanta
de två områden som markeras med röd heldragen linje enligt markeringarna på
bifogad plankartan. (Bilaga 1) Genom att lämna områdena som icke planlagda kan
planens föreslagna markanvändning för vall fortgå samt att möjligheten för annan
framtida markanvändning kvarstår. Området kring Vimmersjön är för närvarande
under stark expansion och eventuella centrala markbehov är i dag svåra att förutse.
De föreslagna undantagna områdena ägs av Ale kommun.
Planförslagets syfte är att dels att anlägga en ny ridanläggning med manege, stall,
läktare, förråd, gäststuga och ett tillhörande bostadshus och dels uppföra fyra st.
fristående enbostadshus på fastigheterna Nödinge 4:23, 3:26 m.fl. i Ale kommun.
Ridverksamheten skall i dagsläget omfatta tävlingsverksamhet. Det totala antalet
hästar uppskattas till ett 30-tal. Området kring ridanläggningen avsätts för odlingsoch betesändamål.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2006-05-15.
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktig antar med stöd av 5 kap 29 § plan och bygglagen förslag till
detaljplan för Ridanläggning vid Granåsvägen-Vimmersjön med undantag av de
två områden som markerats med röd heldragen linje.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktig antar med stöd av 5 kap 29 § plan och bygglagen förslag till
detaljplan för Ridanläggning vid Granåsvägen-Vimmersjön med undantag av de
två områden som markerats med röd heldragen linje.
___
Exp: Jörgen Sundén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-05-29

KF § 65

Dnr KS0087/06

Tolkning och revidering av arvodesbestämmelserna beträffande årsarvoden
(Au § 96, Ks § 107)
Ledamot har under perioden februari och fortfarande varit frånvarande från sitt förtroendeuppdrag på grund av sjukdom. Enligt idag gällande arvodesbestämmelser §
3.5 ska Kommunstyrelsen avgöra frågan om frånvaro på grund av sjukdom ska
medföra en minskning av årsarvodet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Christina Björned, 2006-05-02.
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef och Christina Björned, personalchef.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige reviderar arvodesbestämmelserna § 3.5 enligt ovan och med
följande tillägg;
Om förtroendeman med årsarvode under någon tid på grund av sjukdom eller
annan orsak ej kan tjänstgöra ska följande gälla
Vid sjukdom ska förtroendeman bibehålla årsarvodet under 2 månader. Därefter ska
förtroendemannen uppbära ersättning från Försäkringskassan för den del som avser
årsarvodet. Förtroendemannen ska själv anmäla ändringen till Försäkringskassan. Under
ordinarie förtroendemans sjukdom ska ersättare tillerkännas motsvarande ersättning från
tredje månaden.
Vid annan frånvaro än sjukdom ska frågan om ersättning till förtroendeman och
dennes ersättare avgöras av Kommunstyrelsen
___
Inlägg
Inlägg görs av Leif Gustafsson och Hasse Andersson.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige reviderar arvodesbestämmelserna § 3.5 enligt ovan och med
följande tillägg;
Om förtroendeman med årsarvode under någon tid på grund av sjukdom eller
annan orsak ej kan tjänstgöra ska följande gälla
Vid sjukdom ska förtroendeman bibehålla årsarvodet under 2 månader. Därefter ska
förtroendemannen uppbära ersättning från Försäkringskassan för den del som avser
årsarvodet. Förtroendemannen ska själv anmäla ändringen till Försäkringskassan. Under
ordinarie förtroendemans sjukdom ska ersättare tillerkännas motsvarande ersättning från
tredje månaden.
Vid annan frånvaro än sjukdom ska frågan om ersättning till förtroendeman och
dennes ersättare avgöras av Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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___
Exp: Victoria Aili, personalenheten, Håkan Spång, Christina Björned

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 66

Dnr 18/06

Rapporter från vårens ortsutvecklingsmöten
Vårens ortsutvecklingsmöten har genomförts under april 2006.
Till Kommunfullmäktiges sammanträde redovisas protokoll från respektive ortsutvecklingsmöte.
Ordföranden lämnar följande beslutsförslag
1. Kommunfullmäktige noterar protokollen från ortsutvecklingsmötena.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till varje förvaltning/nämnd att, utifrån ortsutvecklingsmötesprotokollen, besvara sina frågor och överlämna dem till berört ortsutvecklingsmötes presidium senast 1 september 2006.
Inlägg
Inlägg görs av Hasse Andersson och Rose-Marie Fihn
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar protokollen från ortsutvecklingsmötena.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till varje förvaltning/nämnd att, utifrån ortsutvecklingsmötesprotokollen, besvara sina frågor och överlämna dem till berört ortsutvecklingsmötes presidium senast 1 september 2006.
___
Exp: Samtliga förvaltningar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KF § 67

Dnr KS0051/06

Svar på motion från Aledemokraterna om folkomröstning i Ale kommun angående biltullar i Göteborg
(Au § 82, Ks § 103)
Jan A. Pressfeldt har inkommit med en motion angående införandet av biltullar i
Göteborg. Jan A. Pressfeldt föreslår att Ale kommun skall ha en lokal folkomröstning
den 17 september år 2006 i samband med val till riksdagen. Den lokala folkomröstningen skulle gälla ja eller nej till biltullar till och från Göteborg.
Enligt Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar är det fullmäktige som fattar
beslut om en lokal folkomröstning skall ske eller inte. Dagen för folkomröstning skall
bestämmas efter samråd med den lokala valmyndigheten. Samrådet skall ske senast
tre månader före omröstningsdagen. Det finns inte något formellt hinder för att en
kommunal folkomröstning hålls den 17 september 2006
I Göteborgs kommun har miljöpartiet yrkat att stadskansliet skulle få i uppdrag att
utreda hur eventuella trängselavgifter i Göteborg skulle utformas. Kommunstyrelsen
avslog den 8 mars 2006 detta yrkande.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-03-31
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation vid Kommunstyrelsens sammanträde 2006-05-16
Jan A Pressfeldt reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt bifallsyrkande.
___
Inlägg
Inlägg görs av Jan A Pressfeldt, Jarl Karlsson, Åsa Kasimir Klemedtsson, Rose-Marie
Fihn, Leif Gustafsson, Kenneth Andersson och Kjell Klerfors.
Yrkanden
Jan A Pressfeldt yrkar bifall till motionen.
Jarl Karlsson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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forts. KF § 67

Dnr KS0051/06

Rose-Marie Fihn, Leif Gustafsson, Kenneth Andersson och Kjell Klerfors tillstyrker
Jarl Karlssons bifallsyrkande till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Kommunstyrelsens förslag och dels Jan A
Pressfeldts bifallsyrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Jan A Pressfeldt, Ingela Nordhall och Anita Ahlberg reserverar sig mot beslutet till
förmån för Jan A Pressfeldts bifallsyrkande.
___
Exp: Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 68

Dnr 114/06

Interpellation från Sune Rydén, kd, till Vård- och omsorgsnämndens ordförande, om anhörigstöd i Ale
Interpellation har inkommit från Sune Rydén, kd, till Vård- och omsorgsnämndens
ordförande, om anhörigstöd i Ale.
Interpellantens frågor:
Hur omfattande är anhörigvården i Ale?
Hur många har anhöriganställning i Ale?
Anser du att anhörigvård är viktigt för Ale kommun?
Anser du att stödet till anhörigvården är tillräckligt?
Anser du att det finns tillräckliga möjligheter till avlastning för anhörigvårdare i Ale?
Anser du att anhörigvårdarna kan ha behov av samtalsgrupper?
Arbetar Ale på att utveckla anhörigstödet?
Har Ale kommun sökt statliga pengar för anhörigstöd?
Jarl Karlsson svarar på interpellationen.
Sune Rydén tackar för svaret.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad.
___
Exp: Sune Rydén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(20)

Sammanträdesdatum
2006-05-29

KF § 69

Dnr 118/06

Fråga från Rolf Johannesson, s, till Vård- och omsorgsnämndens ordförande
om ÄldreLots i Ale
Rolf Johannesson, s, har, 2006-05-18, inkommit med fråga till Vård- och omsorgsnämndens ordförande om införande av ÄldreLots i Ale.
Rolf Johannessons fråga:
”De äldres trygghet är som vi alla vet en viktig fråga och i Ale upplever de allra flesta
att så är fallet, detta har på direkt fråga i KPR (kommunala pensionärsrådet)
bekräftats. Dock är det så, att inget är så bra att det inte kan bli bättre t ex göra
vardagen lite enklare och tryggare.
I delar av Göteborg finns ÄldreLotsen sedan ett och ett halvt år, vilket inneburit att
pensionärer 75+ haft tillgång till ett servicenummer dit man kan ringa dygnet runt, 7
dagar i veckan.
Kan detta vara något för Ale?”
Jarl Karlsson besvarar frågan.
Rolf Johannesson tackar för svaret.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar frågan besvarad.
___
Exp: Rolf Johannesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(20)

Sammanträdesdatum
2006-05-29

KF § 70
Delgivningar
1. SKL, 2006-04-27, information om val av ombud till Sveriges Kommuner och
Landstings kongress 2007-2011, fördelade per valkrets/län.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-05-29

KF § 71

Dnr 115/06

Motion från Hasse Andersson, s, om social hänsyn vid upphandling
Hasse Andersson, s, har 2006-05-16 lämnat in motion om social hänsyn vid upphandling.
Motionären föreslår att
- Ale kommun skall börja ta social hänsyn i samband med upphandling av varor
- Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att utarbeta riktlinjer för
socialt hänsynstagande vid upphandlingar i enlighet med motionens intention.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas.
2. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
___
Exp: Maria Olegård
Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-05-29

KF § 72
Information
Ordföranden informerar om att Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni
börjar kl 17.00 istället för 15.00.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

