PROTOKOLL
1(16)
Sammanträdesdatum
2006-09-25
A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30 – 20.30

Plats och tid:

Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:
Stina-Kajsa Melin s, ordförande
Leif Gustafsson m
Åke Johansson m, tj ers tom § 100
Bengt Lewin m, tj ers from § 101
Dan Björk m
Ingemar Serneby m
Lennarth Nilsson m
Inga-Lill Andersson s
Thor Eliasson s
Jarl Karlsson s
Lars-Helge Johansson s
Elaine Björkman s
Monica Samuelsson s
Rolf Engström s
Sven Pettersson s
Elisabeth Bredesen s
Eje Engstrand s
Lars-Ove Hellman s
Tyrone Hansson s
Anette Sernlo s
Willy Kölborg s
Rolf Gustavsson s
Kent Carlsson s, tj ers
Jessica Forsell s, tj ers
Anita Engström s, tj ers
Jim Aleberg s, tj ers
Rolf Johannesson s
Rose-Marie Fihn fp
Lars-Erik Carlbom fp
Daga Johansson fp
Tore Berghamn fp

Utses att justera

Boel Holgersson c
Roland Wall c
Marianne Olsson c
Göran Karlsson v
Ingmarie Torstensson v, tj ers
Kenneth Andersson v
Åsa Kasimir Klemedtsson mp
Torbjörn Köre mp
Kjell Klerfors kd
Birgit Hansson kd, tj ers
Sune Rydén kd
Jan Skog ad
Ingela Nordhall ad
Ewa Johansson ad
Anita Ahlberg ad
Ersättare och övriga deltagare:
Fredrik Johansson m
Gun Andersson s
Jan Rosenberg fp
Kristina Karlsson fp
Bengt Englund c
Åke Niklasson c
Stig Fredriksson, kommundirektör
Håkan Spång, administrativ chef

Inga-Lill Andersson och Kjell Klerfors

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Alafors 2006-10-04

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 99 - 107
Håkan Spång

Ordförande
Stina-Kajsa Melin
Justerande
Inga-Lill Andersson

Kjell Klerfors

___________________________________________________________________________

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-09-25

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2006-09-25

Datum för anslags uppsättande

2006-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Alafors

Datum för anslags nedtagande

2006-10-27

Underskrift

Håkan Spång

__________________________________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-09-25

KF § 99
KF § 100

KF § 101
KF § 102
KF § 103
KF § 104
KF § 105
KF § 106
KF § 10

Justerandes sign

Dnr KS0078/06 .....................................................................................................4
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Dnr KS0138/06 .....................................................................................................5
Svar på interpellation från Rose-Marie Fihn (fp) till Vård- och omsorgsnämndens
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Dnr KS0106/06 .....................................................................................................6
Reviderat förslag till nya miljömål för Ale kommun 2007-2010 (Au § 133) .......6
Dnr KS0165/06 .....................................................................................................8
Genomförandeavtal avseende detaljplan för Nödinge 28:1 (Au § 141) ...............8
Dnr KS0078/05 .....................................................................................................9
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Dnr KS0091/06 ...................................................................................................12
Revidering av Kommunstyrelsens reglemente (Au § 144) .................................12
Dnr KS0188/05 ...................................................................................................13
Renhållningstaxa 2006 (Au § 154) .....................................................................13
Motion från Anita Ahlberg, Aledemokraterna, om byggnation av
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Motion från Anita Ahlberg, Aledemokraterna, om rehabteam i Ale kommun ...16

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-09-25

KF § 99

Dnr KS0078/06

Kvalitetsredovisning för Ale kommuns grundskolor 2005
Ordföranden föreslår att kvalitetsredovisningen för Ale kommuns grundskolor 2005
skjuts upp till nästa sammanträde 2006-09-25.
Beslut vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2006-08-28
1. Kommunfullmäktige skjuter upp kvalitetsredovisningen för Ale kommuns
grundskolor 2005 till nästa sammanträde 2006-09-25.
Vid dagens sammanträde lämnar Annika Sjöberg, barn- och ungdomsförvaltningen
information om kvalitetsredovisning avseende grundskolan 2005.
Efter informationen ges fullmäktige tillfälle till att ställa frågor.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-09-25

KF § 100

Dnr KS0138/06

Svar på interpellation från Rose-Marie Fihn (fp) till Vård- och
omsorgsnämndens ordförande om yttre hemtjänst och fixartjänsterna
Interpellation, daterad 2006-06-12, har inkommit från Rose-Marie Fihn, fp, till Vårdoch omsorgsnämndens ordförande om yttre hemtjänst och fixartjänsterna.
Beslut vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2006-08-28
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa sammanträde 2006-09-25.
Jarl Karlsson, vård- och omsorgsnämndens ordförande och Inga-Lill Andersson,
kommunstyrelsens ordförande, besvarar interpellationen. Skriftligt svar lämnas.
Rose-Marie Fihn tackar för svaret och lämnar ett inlägg. Inlägg görs också av Ingmarie
Torstensson.
BESLUT
1.

Kommunfullmäktige förklarar debatten avslutad med anledning av
interpellationen

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-09-25

KF § 101

Dnr KS0106/06

Reviderat förslag till nya miljömål för Ale kommun 2007-2010
(Au § 133,Ks § 157)
Gällande Miljöprogram inklusive nya kommunala miljömål antogs av
kommunfullmäktige 2004-11-29. Kommunfullmäktige beslutade då dels ”att anta
miljöprogrammet som ett styrdokument för miljömålsarbetet i kommunen” och dels
”att anta de 11 nya miljömålen för det kommunala miljöarbetet 2005 – 2006”.
Kommunens miljömål i miljöprogrammet beslutades vara kopplade till
mandatperioderna. Inför varje ny mandatperiod beslutades att miljömålen skulle ses
över och vid behov justeras.
En arbetsgrupp bestående av Rolf Gustavsson (s), Leif Hansson (v), Kjell Klerfors
(kd) samt tjänstemän från förvaltningarna har tillsammans arbetat fram föreliggande
förslag till nya miljömål.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2006-06-07 § 137 att återremittera
ärendet Förslag till nya miljömål för Ale kommun till arbetsgruppen med uppmaning
att återkomma senast 1 oktober till kommunstyrelsen med ett reviderat förslag.
Arbetsgruppen genomförde vid sitt sammanträde 060626 en översyn av det
återremitterade förslaget, och gjorde några förändringar i målformuleringarna.
Det reviderade förslaget skickades sedan ut till respektive partigrupp för inhämtande
av synpunkter. I medföljande brev framgick att arbetsgruppen behövde ha partiernas
synpunkter senast 14 augusti 2006. Två partier, socialdemokraterna och
aledemokraterna, har inkommit med synpunkter.
I det reviderade förslaget till nya miljömål har vissa av dessa synpunkter kunnat
beaktas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2006-08-15.
Handläggare: Karin Blechingberg, miljöplanerare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom föreliggande förslag till nya kommunala
miljömål gällande perioden 2007 - 2010.
Inlägg
Inlägg görs av Ingela Nordhall
Yrkanden
Rolf Gustavsson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-09-25

/forts. KF § 101/

Dnr KS0106/06

BESLUT
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom föreliggande förslag till nya kommunala
miljömål gällande perioden 2007 - 2010.
Reservation
Ingela Nordhall för aledemokraterna, reserverar sig mot beslutet.
___
Exp.

Justerandes sign

Karin Blechingberg, samhällsplaneringsavdelningen
Lennart Nilsson, samhällsplaneringsavdelningen
Stig Fredriksson, kommunstyrelsens förvaltning

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-09-25

KF § 102

Dnr KS0165/06

Genomförandeavtal avseende detaljplan för Nödinge 28:1
(Au § 141, Ks § 158)
I samband med planläggningen av Vimmersjöområdet träffades genomförandeavtal
med alla privata markägare som inom området fick möjlighet att stycka av nya tomter.
I avtalen ålades de att bidra till kommunens exploateringskostnader för området.
Nuvarande ägare till fastigheten Nödinge 28:1 har begärt ändring av gällande detaljplan
så att ytterligare en tomt skall kunna avstyckas inom fastigheten. Miljö- och
byggförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan som medger detta. Ett förslag
till genomförandeavtal har upprättat vari fastighetsägaren åläggs att erlägga bidrag till
exploateringskostnaderna i likhet med vad andra ägare till nya tomter i området fått
erlägga. Bidragets storlek uppgår till 94 674 kronor. Genom bidraget uppnås en lika
och rättvis behandling av de fastighetsägare som fått möjlighet att avstycka nya tomter
inom området. Avsikten är att Kommunfullmäktige skall godkänna avtalet innan
Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen (enkelt planförfarande).
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2006-08-15
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal avseende
detaljplan för Nödinge 28:1.
Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
BESLUT
1.
2.

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal
avseende detaljplan för Nödinge 28:1.
Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.

___
Exp:

Justerandes sign

Lars Lindström
Leif Andersson, Gun-Britt Lindfors Andersson

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-09-25

KF § 103

Dnr KS0078/05

Taxa för brandskyddskontroll
(Au § 153, Ks § 160)
Nästan hälften av alla husbränder har med eldstaden att göra. Därför skärptes kraven
på brandskyddskontroll när lagen om skydd mot olyckor infördes år 2004. I samband
med att den nya lagen började gälla skildes sotningen och brandskyddskontrollen åt.
Sotningen kan utföras av villaägaren själv eller av sotaren. Brandskyddskontrollen får
däremot endast utföras av utbildad skorstensfejartekniker. Brandskyddskontrollen
innebär en prövning av anläggningens funktion och egenskaper och syftar till att
upptäcka fel och brister för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till
följd av brand.
Förslag till taxa för brandskyddskontroll behandlades på Kommunstyrelsens
sammanträde 2005-05-17 som beslutade att återemittera ärendet till Miljö- och
byggnämnden att i samråd med kommunledningskontoret utreda ett antal
specificerade frågeställningar.
Förslag till taxa för brandskyddskontroll och svar på Kommunstyrelsens
frågeställningar beslutades av Miljö- och byggnämnden 2005-11-17. Eftersom vissa
frågeställningar kvarstod har kommunledningskontoret därefter samrått med
förvaltningschef Ann-Britt Svedberg som gjort några förtydliganden när det gäller svar
på Kommunstyrelsens frågeställningar samt lämnat en mer utförlig redovisning av de
lagar och föreskrifter som gäller för brandskyddskontroll.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-08-17
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för brandskyddskontroll (reviderad
version)att gälla från och med 2006-10-01 och tills vidare.
Inlägg
Inlägg görs av Jan Skog
Yrkanden
Inga-Lill Andersson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Leif Gustafsson lämnar följande yrkande, avslag på förslag till taxa för
brandskyddskontroll samt att då miljö- och byggförvaltningen varken har ambitioner
eller kompetens att hantera kommunens åtagande vad gäller sotning och
brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor 4 § uppdra åt
Kommunstyrelsen att uppdra åt Kommunfullmäktige att föra över ansvaret till
Kommunstyrelsen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-09-25

/forts. KF § 103

Dnr KS0078/05/

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Kommunstyrelsens förslag och dels Leif
Gustafssons yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och skall verkställas. Ordföranden redovisar
omröstningspropositionen som Fullmäktige godkänner.
Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som bifaller Leif
Gustafssons yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 25 Ja-röster och 18 Nej-röster samt 2 som avstår.
Ordföranden konstaterar att Fullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en röstar framgår av omröstningsbilagan till detta protokoll.
BESLUT
1.

Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för brandskyddskontroll (reviderad
version)att gälla från och med 2006-10-01 och tills vidare.

Protokollsanteckning
Jarl Karlsson för socialdemokraterna, lämnar följande protokollsanteckning som
godkänns av ordföranden. Protokollsanteckningen tillstyrks av Göran Karlsson för
vänsterpartiet och Åsa Kasimir Klemedtsson för miljöpartiet.
Vi har förtroende för personalen vid miljö- och byggförvaltningen.
Reservation
Leif Gustafsson för moderaterna, Roland Wall för centerpartiet, Kjell Klerfors för
kristdemokraterna, Ingela Nordhall för aledemokraterna, Rose-Marie Fihn för
folkpartiet liberalerna och Jan Skog reserverar sig mot beslutet till förmån för Leif
Gustafssons yrkande
___
Exp:
Justerandes sign

Ann-Britt Svedberg, bygg- och miljöförvaltningen
Lennart Andersson, bygg- och miljöförvaltningen
Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-09-25

Lennart Björk, skorstensfejarmästaren
Eva-Marie Ekman, administrativa avdelningen
Lars Lindström,samhällsplaneringsavdelningen
Leif Andersson, Gun-Britt Lindfors Andersson
Omröstningbilaga avseende kf § 103 , 2006-09-25.
JA
(bifaller kommunstyrelsens
förslag)
Leif Gustafsson m
Bengt Levin m
Dan Björk m
Ingemar Serneby m
Lennarth Nilsson m
Inga-Lill Andersson s
Thor Eliasson s
Jarl Karlsson s
Lars-Helge Johansson s
Elaine Björkman s
Monica Samuelsson s
Rolf Engström s
Sven Pettersson s
Elisabeth Bredesen s
Eje Engstrand s
Lars-Ove Hellman s
Tyrone Hansson s
Anette Sernlo s
Willy Kölborg s
Rolf Gustavsson s
Kent Carlsson s
Jessica Forsell s
Anita Engström s
Jim Aleberg s
Rolf Johannesson s
Rose-Marie Fihn fp
Lars-Erik Carlbom fp
Daga Johansson fp
Tore Berghamn fp
Boel Holgersson c
Roland Wall c
Marianne Olsson c
Göran Karlsson v
Ingmarie Torstensson v
Kenneth Andersson v
Åsa Kasimir Klemedtsson mp
Torbjörn Köre mp
Kjell Klerfors kd
Birgit Hansson kd
Sune Rydén kd
Jan Skog ad
Ingela Nordhall ad
Justerandes sign

Nej
(bifaller Leif Gustafssons
yrkande)
X
X
X
X
X

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
Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-09-25

Ewa Johansson ad
Anita Ahlberg
Stina-Kajsa Melin s, ordförande

X
X
X

Summa:

25

KF § 104

18

2

Dnr KS0091/06

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente
(Au § 144, Ks § 159)
Nu gällande reglemente antogs av kommunfullmäktige 1997-04-28 § 45. Reglementet
har reviderats vid ett flertal tillfällen efter detta datum men inte i sin helhet. Då det har
gått en avsevärd tid sedan reglementet antogs och en ny fyraårig mandatperiod inleds i
höst kan det nu vara lämpligt med en genomgång av reglementet i sin helhet.
Reglementet har ändrats på så sätt att språket skall vara mer lättillgängligt och att rent
verkställande åtgärder har strukits. Vissa förändringar i den kommunala organisationen
har tidigare förbisetts i reglementet, vilket nu justerats.
Den ekonomiska begränsningen för kommunstyrelsen på 2 000 000 kr när det gäller
köp och försäljning av fast egendom föreslås höjas till 4 000 000 kr med anledning av
den prisutveckling som fastighetsmarknaden genomgått sedan beloppsgränserna
fastslogs.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-04-13.
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar bilagda förslag till nytt reglemente för Kommunstyrelsen.
Inlägg
Inlägg görs av Eje Engstrand
Yrkanden
Leif Gustafsson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag
BESLUT
1.

Kommunfullmäktige antar bilagda förslag till nytt reglemente för
Kommunstyrelsen.

___
Exp.
Justerandes sign

Eva-Marie Ekman, administrativa avdelningen
Håkan Spång, administrativa avdelningen
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-09-25

KF § 105

Dnr KS0188/05

Renhållningstaxa 2006
(Au § 154, Ks § 161)
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2005-11-28 § 133 ska taxan för hushållsavfall
omprövas under våren 2006 om det införs en skatt på avfallsförbränning from 200607-01.
Omprövningen av taxan motiveras av att regeringen i anslutning till offentliggörandet
av vårpropositionen lade fram förslag om att införa skatt på fossilt kol i hushållsavfall
som förbränns och som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten. De nya
reglerna med anledning av avfallsförbränningsskatten träder i kraft den 1 juli 2006
(proposition 2005/06:125).
Tekniska nämnden har beslutat att inte föreslå kommunfullmäktige någon höjning av
renhållningstaxan för år 2006, TN § 50 2006-06-21.
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att den merkostnad
avfallsförbränningsskatten medför för renhållningsverksamheten under år 2006 ställt
mot de intäkter en taxehöjning den 1 oktober 2006 kunnat ge år 2006 inte motiverar
en höjning av renhållningstaxan för år 2006.
Kommunstyrelsens förvaltning gör dock bedömningen att kommunfullmäktige bör
beakta tekniska förvaltningens anförda motiv att den merkostnad om 658 kkr per år
som den ökade avfallsförbränningsskatten medför för renhållningsverksamheten
motiverar en höjning när nytt taxeförslag läggs för år 2007 och framåt.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2006-06-27
Handläggare: Annika E Axelsson, bitr ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att taxan för hushållsavfall är oförändrad under 2006.
Kommunfullmäktige beaktar den merkostnad om 658 kkr per år som den ökade
avfallsförbränningsskatten medför för renhållningsverksamheten för år 2007 och
framåt.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att taxan för hushållsavfall är oförändrad under
2006.
2. Kommunfullmäktige beaktar den merkostnad om 658 kkr per år som den ökade
avfallsförbränningsskatten medför för renhållningsverksamheten för år 2007 och
framåt.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2006-09-25

Exp.

Justerandes sign

Tekniska nämnden
Helene Ramert, ekonomiavdelningen
Annika Axelsson, ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-09-25

KF § 106
Motion från Anita Ahlberg, aledemokraterna, om byggnation av
rehabiliteringsbassäng i anknytning till Vikadamm.
Anita Ahlberg, aledemokraterna, har lämnat in en motion 2006-09-12, om
rehabiliteringsbassäng i anslutning till Vikadamm.
Motionären föreslår med hänvisning till motionen att Kommunfullmäktige möjliggör
en byggnation av en rehabiliteringsbassäng i anknytning till Vikadamm.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller att motionen får väckas
2. Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen.
___
Exp.

Justerandes sign

Motionären
Håkan Spång
Maria Olegård

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-09-25

KF § 107
Motion från Anita Ahlberg, aledemokraterna, om rehabteam i Ale kommun
Anita Ahlberg, aledemokraterna, har lämnat in en motion 2006-09-12, om införande
av rehabteam i Ale kommun.
Motionären föreslår med hänvisning till motionen att Kommunfullmäktige inför
rehabteam i Ale kommun
BESLUT
3. Kommunfullmäktige bifaller att motionen får väckas
4. Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen.
___
Exp.

Justerandes sign

Motionären
Håkan Spång
Maria Olegård

Utdragsbestyrkande

