PROTOKOLL
1(45)
Sammanträdesdatum
2005-03-29
A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 17:00 – 22.05

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
Monica Samuelsson s
Rolf Engström s
Sven Pettersson s
Lars-Helge Johansson s, tj ers
Lars Ljungberg s, tj ers from § 10
Eje Engstrand s
Lars-Ove Hellman s
Toni Andersson s, tj ers
Anette Sernlo s
Willy Kölborg s, tom § 9
Rolf Gustavsson s
Kent Carlsson s, tj ers
Jeanette Linde s
Anita Engström s, tj ers
Jim Aleberg s, tj ers
Rolf Johannesson s
Rose-Marie Fihn fp
Jan Rosenberg fp, tj ers
Daga Johansson fp
Tore Berghamn fp
Boel Holgersson c
Bengt Englund c, tj ers
Marianne Olsson c, tom § 19
Göran Karlsson v, tom § 17
Maj Eriksson-Rahm v, tj ers from § 18
Ingmarie Torstensson v, tj ers
Kenneth Andersson v
Leif Hansson v, tj ers
Tommy Gustafsson v
Åsa Kasimir Klemedtsson mp
Lars- Åke Ellbén mp, tj ers

Kjell Klerfors kd
Chatarina Engström kd, tj ers
Sune Rydén kd
Samira Samaha kd
Jan A Pressfeldt ad
Robert Hurtig ad, tj ers
Ewa Johansson ad
Ersättare och övriga deltagare:
Åke Johansson m, ers
Bengt Lewin m, ers
Lars Ljungberg s, ers tom § 9
Kristina Karlsson fp
Lars-Erik Carlbom fp
Birgit Hansson kd, tj ers
Ionie Oskarson, kommundirektör
Håkan Spång, administrativ chef/sekr

Utses att justera

Boel Holgersson och Jarl Karlsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Alafors 2005-04-05, kl 15.00.

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 5 - 38
Håkan Spång

Ordförande
Stina-Kajsa Melin
Justerande
Boel Holgersson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2005-03-29
2005-04-06

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

2005-04-29
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Alafors

Underskrift

Ann-Christine Friberg

___________________________________________________________________________
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 5
Ajournering av sammanträdet för bolagsstämmor, Alebyggen AB och Ale
Utveckling AB
Fullmäktige ajournerar sammanträdet för behandling av Alebyggens AB,s och Ale
Utveckling AB,s respektive bolagsstämma.
Efter avslutade bolagsstämmor återupptar Fullmäktige sitt sammanträde, kl 19.00.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 6
Besvarande av interpellation från Tore Berghamn, folkpartiet liberalerna, om
klassmorfar i Ale kommun.
Tore Berghamn, fp, lämna en interpellation, daterad 2005-01-28, till Barn- och ungdomsnämndens ordförande, om klassmorfar i Ale kommun.
Med anledning av interpellationen önskas följande svar:
Hur finansieras kostnaden för denna klassmorfar?
Har det fattats något beslut om en fortsättning av projektet?
Kommer det att implementeras i andra skolområden?
Går det att kostnadsberäkna enligt nya regler?
Eje Engstrand, Barn- och ungdomsnämndens ordförande, besvarar interpellationen,
som även redovisas skriftligt till dagens sammanträde.
Tore Berghamn, tackar för svaret och gör ett inlägg. Debatt uppstår där inlägg lämnas
av, Göran Karlsson, Ewa Johansson och Rose-Marie Fihn.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar debatten avslutad med anledning av interpellationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 7

Dnr KS0247/01

Ansökan om tillägg i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ale kommun, 15
§ Hundar
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2003-01-14 återremitterades ärendet för att inhämta Handikapprådets yttrande över Svenska Service- och Signalhundsförbundets
ansökan om att likställa service- och signalhund för funktionshindrad person med
ledarhund för synskadad person 15 § ordningsföreskrifterna för Ale kommun.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång, administrativ chef 2005-01-13
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att i tillägg till 15 § sista meningen Allmänna lokala
föreskrifter för Ale kommun likställa service- och signalhund för
funktionshindrad person med ledarhund för synskadad person varigenom
meningen får följande lydelse: ”Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för
ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad
person eller för polishund i tjänst.”
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att i tillägg till 15 § sista meningen Allmänna lokala
föreskrifter för Ale kommun likställa service- och signalhund för
funktionshindrad person med ledarhund för synskadad person varigenom
meningen får följande lydelse: ”Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för
ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad
person eller för polishund i tjänst.”
___
Exp. Länsstyrelsen
Polisen
Eva-Marie Ekman, kommunjurist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KF § 8

Dnr KS0074/04

Revidering av Ale kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter avseende
tillsyn av hundar
Polisinspektör Carina Svendsén vid Polisen i Kortedala har i skrivelse 2004-04-16 till
kommunen påtalat att de lokala ordningsföreskrifterna i Ale saknar en allmän
tillsynsregel för hundar som Göteborgs kommun har i sina lokala ordningsföreskrifter
med följande lydelse: ”Under vistelse utomhus på offentlig plats skall hund hållas
under tillsyn.” Denna tillsynsregel underlättar polisens arbete med att komma tillrätta
med fall av bristande tillsyn.
Tillsynsregeln tillförs lämpligen 16 § som nytt första stycke. Samtidigt föreslås av
redigeringsskäl att 15 § andra stycket flyttas till 16 § som nytt tredje stycke. Därmed
utgör nuvarande text i 16 § fortsättningsvis paragrafens andra stycke.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång, administrativ chef 2005-01-12
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1.
Kommunfullmäktige reviderar Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ale
kommun enligt följande; 15 § andra stycket flyttas till 16 § tredje stycket,
medan nuvarande text i 16 § fortsättningsvis utgör dess andra stycke. Som nytt
första stycke i 16 § tillförs följande nya regel: “Under vistelse utomhus på
offentlig plats skall hund hållas under tillsyn och som sista stycke i § 16 tillförs
följande regel,” Hund som anträffas lös under omständigheter som anges i § 16
och som strider mot omständigheter vad i denna paragraf stadgas, får
omhändertas av polisman och därest upplysning om ägare eller innehavare inte
kan erhållas, avföras till hundstall. Har ägaren eller innehavaren inte inom sex
dagar efter hundens upptagande återhämtat hunden och ersatt kostnaden för
dess upptagande och vård, ankommer det på polismyndigheten att besluta hur
man skall förfara med hunden"
BESLUT
1. Kommunfullmäktige reviderar Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ale
kommun enligt följande; 15 § andra stycket flyttas till 16 § tredje stycket, medan
nuvarande text i 16 § fortsättningsvis utgör dess andra stycke. Som nytt första
stycke i 16 § tillförs följande nya regel: ” Under vistelse utomhus på offentlig
plats skall hund hållas under tillsyn och som sista stycke i § 16 tillförs följande
regel, "Hund som anträffas lös under omständigheter som anges i § 16 och som
strider mot omständigheter vad i denna paragraf stadgas, får omhändertas av
polisman och därest upplysning om ägare eller innehavare inte kan erhållas,
avföras till

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts Kf § 8

Dnr 74/04

hundstall. Har ägaren eller innehavaren inte inom sex dagar efter hundens upptagande återhämtat hunden och ersatt kostnaden för dess upptagande och vård,
ankommer det på polismyndigheten att besluta hur man skall förfara med
hunden"
___
Exp. Länsstyrelsen
Polisen
Eva-Marie Ekman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 9

Dnr KS0049/04

Besvarande av motion från Rose-Marie Fihn, Folkpartiet liberalerna, om
redovisning av ej verkställda kommunfullmäktigebeslut
Rose-Marie Fihn, folkpartiet liberalerna, har väckt en motion ” redovisning av ej
verkställda kommunfullmäktigebeslut” till Kommunfullmäktige.
Motionären förslår att Kommunfullmäktige beslutar ge Kommunstyrelsen i uppdrag
att minst en gång per år redovisa ännu ej verkställda kommunfullmäktigebeslut.
Kommunstyrelsen har inhämtat yttrande från Arbetsgruppen för demokrati- och
arvodesfrågor.
Kommunledningskontoret konstaterar att det finns både ett regelsystem och rutiner
kring frågan att verkställa Kommunfullmäktiges beslut och att det därför inte behövs
ytterligare system för att bevaka om beslut inte verkställs.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång, administrativ chef 2004-12-09.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1.
Kommunfullmäktige bifaller motionen
Yrkanden
Rose-Marie Fihn bifaller Kommunstyrelsen förslag
Inlägg
Inlägg görs av Inga-Lill Andersson
BESLUT
1.

Kommunfullmäktige bifaller motionen

___
Exp. Motionären
Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KF § 10

Dnr

Kommunrevisorernas revisionsberättelse för år 2004
Kommunrevisorerna överlämnar till Kommunfullmäktige revisionsberättelse för år
2004. I denna anges att Revisorerna har granskat verksamheten och räkenskaperna
för år 2004.
Revisorerna uttalar i revisionsberättelsen att de inte funnit skäl till anmärkning
Revisorerna tillstyrker att Fullmäktige beviljar Kommunstyrelsen och övriga nämnder
samt enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet
och räkenskaper.
Lennarth Nilsson, ordförande för Revisorerna, redovisar revisionsberättelsen för
2004.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beviljar Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt
enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet och
räkenskaper.
___
Exp. Revisorerna
Annika Axelsson
Anita Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KF § 11

Dnr KS0028/05

Årsredovisning 2004 för kommunen och dess bolag samt miljöredovisning
2004 för kommunen
(Au § 56, KS § 52)
Kommunens resultat uppgår till 0,6 Mkr, 2,8 Mkr sämre än budget. Resultatet försämrades av negativa avvikelser på nämnderna men kompenserades av positiva avvikelser på kollektivtrafiken, skatteintäkter och statsbidrag samt på finansnettot.
Lägre nettoinvesteringar än budget under året medförde stora förskjutningar av
investeringarna.
För kommunen och dess bolag är det positiva resultatet 16,1 Mkr.
I Miljöredovisning 2004 görs en kortfattad beskrivning av miljötillståndet i kommunen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Ionie Oskarson och Annika Axelsson,
kommunledningskontoret, 2005-02-09.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen samt miljöredovisningen.
Yrkanden
Inga-Lill Andersson och Kenneth Andersson bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Inlägg
Inlägg görs av Åsa Kasimir Klemedtsson, Sune Rydén, Jarl Karlsson, Jan A Pressfeldt
och Lars-Ove Hellman.
Efter avslutad debatt ajournerar Fullmäktige ärendet för behandling av "revisorernas
berättelse 2004".
Fullmäktige återupptar ärendet
BESLUT
1.Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen samt miljöredovisningen.
___
Exp. Samtliga nämnder
Revisorerna
Annika Axelsson
Anita Johanson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KF § 12

Dnr KS0038/05

Ombudgetering av investeringsanslag från 2004 till 2005
(Au § 57, KS § 53)
Investeringsbudget för 2004, inklusive ombudgeteringar från 2003, beviljade tilläggsanslag och borttagna investeringar under året, uppgick totalt till 93 208,4 kkr. Under
året har 70 103,5 kkr förbrukats. Från respektive förvaltning finns begäranden med
motivering för ombudgetering till 2005 på totalt 19 732,8 kkr.
Objektet ”Om- och tillbyggnad Nols brandstation” har överskridit anslaget.
Överskridandet är orsakat av kostnader för förorenad mark och det beräknas öka
kostnaderna ytterligare. För detta objekt ansöks om tilläggsanslag på 2 390 kkr.
Objektet ”Ombyggnad av förvaltningslokaler Miljö och bygg” har överskridit
anslaget. Överskridandet är orsakat av att de strukturella förändringar som gjorts på
miljö- och byggförvaltningen har resulterat i att behovet av ombyggnad förändrats
och inte motsvarar det tidigare beviljade investeringsanslaget. För detta objekt
ansöks om tilläggsanslag på 130 kkr.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Ionie Oskarson och Annika Axelsson,
kommunledningskontoret, 2005-02-09.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1.
Kommunfullmäktige ombudgeterar 19 732,8 kkr, enligt specifikation.
2.
Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag på 2 390 kkr till Tekniska nämnden
för ”Om- och tillbyggnad Nols brandstation”.
3.
Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag på 130 kkr till Tekniska nämnden
för ”Ombyggnad av förvaltningslokaler Miljö och bygg”.
4.
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av tilläggsanslagen sker genom
ianspråktagande av egna medel.
BESLUT
1.
2.
3.
4.
___

Kommunfullmäktige ombudgeterar 19 732,8 kkr, enligt specifikation.
Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag på 2 390 kkr till Tekniska nämnden
för ”Om- och tillbyggnad Nols brandstation”.
Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag på 130 kkr till Tekniska nämnden
för ”Ombyggnad av förvaltningslokaler Miljö och bygg”.
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av tilläggsanslagen sker genom
ianspråktagande av egna medel.

Exp. Samtliga nämnder
Annika Axelsson, Anita Johansson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 13

Dnr KS0039/05

Översyn av 2005 års investeringar
(AU § 58, KS § 54)
Kommunfullmäktige beslutade 2004-10-25 Kf § 119 att en översyn av 2005 års investeringar ska genomföras i samband med bokslutet för 2004. Syftet med översynen
var att minska 2005 års investeringsvolym. Efter omfattande genomgångar och analyser visar det sig att investeringsbehoven är mer omfattande än den beslutade
investeringsvolymen för 2005.
Miljö- och byggnämnden begär tilläggsanslag om 150 kkr för att investera i en ny
kopieringsmaskin. Den kopieringsmaskin nämnden har idag är sliten och behöver
bytas ut. (I nämndens begäran var beloppet 300 kkr men efter att miljö- och
byggnämnden samrått med inköpsavdelningen har beloppet minskats till 150 kkr).
Miljö- och byggnämnden begär tilläggsanslag om 120 kkr för att investera i kontorsmöbler till sex arbetsrum. De kontorsmöbler som finns idag är ej ergonomiskt riktiga
och utslitna.
Utbildnings och kulturnämnden begär tilläggsanslag om 1 200 kkr för fortsatt byggnation av vikingagården. Kommunledningskontorets bedömning är att eftersom det
pågår en utredning med syfte att bevara och utveckla vikingagården som kommer att
bli klar under året bevilja tilläggsanslag. Anslaget föreslås inte kunna tas i anspråk
utan särskilt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Utbildnings och kulturnämnden begär tilläggsanslag om 500 kkr för utbyte av publika
stolar i gymnasiebyggnadens teater. Uppdraget med att se över investeringarna för
2005 var att dra ned investeringsvolymen, kommunledningskontoret har därför ett
restriktivt förhållningssätt och föreslår att tilläggsanslag ej beviljas. Ansökan om anslaget för stolarna bör hänskjutas till budget 2006.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Ionie Oskarson och Annika Axelsson,
kommunledningskontoret, 2005-02-09.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag på 150 kkr till Miljö- och
byggnämnden för inköp av kopieringsmaskin.
2. Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag på 120 kkr till Miljö- och
byggnämnden för inköp av kontorsmöbler.
3. Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag på 1 200 kkr till Utbildnings- och
kulturnämnden för fortsatt byggnation av vikingagården och att anslaget inte kan
tas i anspråk utan särskilt beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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4. Kommunfullmäktige avslår Utbildnings- och kulturnämndens begäran om
tilläggsanslag på 500 kkr för utbyte av publika stolar i gymnasiebyggnadens
teater.
Forts. KS § 13
Dnr 39/05
5. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av beviljade tilläggsanslag sker
genom ianspråktagande av egna medel.
6. Kommunfullmäktige noterar att ökade driftskostnader till följd av investeringar
skall hanteras inom tidigare beviljat kommunbidrag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag på 150 kkr till Miljö- och
byggnämnden för inköp av kopieringsmaskin.
2. Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag på 120 kkr till Miljö- och
byggnämnden för inköp av kontorsmöbler.
3. Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag på 1 200 kkr till Utbildnings- och
kulturnämnden för fortsatt byggnation av vikingagården och att anslaget inte kan
tas i anspråk utan särskilt beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott.
4. Kommunfullmäktige avslår Utbildnings- och kulturnämndens begäran om
tilläggsanslag på 500 kkr för utbyte av publika stolar i gymnasiebyggnadens
teater.
5. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av beviljade tilläggsanslag sker
genom ianspråktagande av egna medel.
6. Kommunfullmäktige noterar att ökade driftskostnader till följd av investeringar
skall hanteras inom tidigare beviljat kommunbidrag.
___
Exp. Samtliga nämnder
Annika Axelsson
Anita Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 14

Dnr KS0033/05

Överföring av över- och underskott i 2004-års bokslut
(Au § 59, KS § 55)
För 2004 saknas regler avseende eventuellt överförande av över- och underskott till
nästkommande år. Överföring föreslås för de kommunövergripande medlen för
arbetsmiljöinsatser samt för tekniska nämndens internfinansierade verksamhet och
affärsverksamhet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Ionie Oskarson och Annika Axelsson,
kommunledningskontoret 2005-02-17.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige överför till 2005 överskott på 1.000 kkr för Tekniska
nämndens internfinansierade verksamhet, avsett för fastighetsunderhåll, och
överskott på 359 kkr avseende Tekniska nämndens affärsverksamhet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige överför till 2005 överskott på 1.000 kkr för Tekniska
nämndens internfinansierade verksamhet, avsett för fastighetsunderhåll, och
överskott på 359 kkr avseende Tekniska nämndens affärsverksamhet.
___
Exp. Tekniska nämnden
Annika Axelsson
Anita Johansson
Christina Björned

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 15

Dnr KS0210/04

Svar på motion från Ungdomsfullmäktige om att servera efterrätt till skollunchen
(Au § 50, KS § 37)
Ungdomsfullmäktige har till Kommunstyrelsen överlämnat för beredning motion med
förslag om att servera något sött till efterrätt till skollunchen en gång i veckan.
Motionen har remitterats till Barn- och ungdomsnämnden som inkommit med
yttrande.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång och Maria Olegård, administrativa avdelningen,
2005-02-14
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1.
Kommunfullmäktige avslår motionen men noterar att varje enskild skola har
möjlighet att inom sina ekonomiska ramar och tillsammans med skolråd och
elevråd besluta om man ska servera efterrätt i skolan.
Stina-Kajsa Melin, ordförande, lämnar följande information från
Ungdomsfullmäktiges sammanträde 2005-03-23:
"Ungdomsfullmäktige vidhåller att fullmäktige ska bifalla motionen"
BESLUT
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen men noterar att varje enskild skola har
möjlighet att inom sina ekonomiska ramar och tillsammans med skolråd och
elevråd besluta om man ska servera efterrätt i skolan.

___
Exp. Ungdomsfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 16

Dnr KS0211/04

Svar på motion från Ungdomsfullmäktige om mopedskydd på Ledetskolan
(Au § 45, KS § 38)
Ungdomsfullmäktige har till Kommunstyrelsen överlämnat för beredning motion med
förslag om att bygga mopedskydd vid Ledetskolan. Motionen har remitterats till
Barn- och ungdomsnämnden som inkommit med yttrande.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång och Maria Olegård, administrativa avdelningen,
2005-02-14
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1.
Kommunfullmäktige bifaller motionen och noterar att ledningen för Ledetskolan redan arbetar med att hitta en lösning för att mopeder ska kunna
parkeras under tak samt noterar att det ska ske inom tidigare beviljat
kommunbidrag.
BESLUT
1.

Kommunfullmäktige bifaller motionen och noterar att ledningen för Ledetskolan redan arbetar med att hitta en lösning för att mopeder ska kunna
parkeras under tak samt noterar att det ska ske inom tidigare beviljat
kommunbidrag.

___
Exp. Ungdomsfullmäktige
Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 17

Dnr KS0206/04

Svar på motion från Ungdomsfullmäktige om ökat öppethållande av fritidsgårdarna
(AU § 46, KS § 39)
Ungdomsfullmäktige har till Kommunstyrelsen överlämnat motion om förändrade
öppettider på fritidgårdarna för beredning. Motionen har remitterats till Barn- och
ungdomsnämnden som inkommit med yttrande.
Motionens intentioner är att kommunens fritidsgårdar skall vara öppna fler dagar i
veckan och att fler aktiviteter anordnas på fritidsgårdarna.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång och Maria Olegård, administrativa avdelningen,
2005-02-14.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1.
Kommunfullmäktige bifaller motionens intentioner där Fritidsgårdsstyrelsen bl
a bör titta på en ev föräldramedverkan för att ev möjliggöra ökat öppethållande
av fritidsgårdarna.
Yrkanden
Leif Gustafsson yrkar bifall till motionen, med finansiering genom omprioritering av
befintliga resurser för befintliga fritidsledare samt en medverkan från föräldrar, som
tillstyrks av Rose-Marie Fihn, Boel Holgersson, Lennarth Nilsson, Ewa Johansson
och Kjell Klerfors.
Eje Engstrand och Göran Karlsson bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Inlägg
Inlägg görs av Kenneth Andersson och Sune Rydén.
Proposition
Ordförande ställer proposition på dels Kommunstyrelsens förslag och dels på Leif
Gustafssons yrkande och finner att fullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordförande redovisar omröstningsproposition som Fullmäktige godkänner.
Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som bifaller Leif Gustafsson yrkande röstar nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

Forts KF § 17

Dnr 206/04

Vid omröstning avges 25 ja-röster, 18 nej-röster och 3 avstår. Hur var och en röstat
framgår av omröstningsbilagan till detta protokoll.
Ordförande konstaterar att fullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1.

Kommunfullmäktige bifaller motionens intentioner där Fritidsgårdsstyrelsen bl
a bör titta på en ev föräldramedverkan för att ev möjliggöra ökat öppethållande
av fritidsgårdarna.

Reservation
Leif Gustafsson för Moderaterna, Kjell Klerfors för Kristdemokraterna, Rose-Marie
Fihn för Folkpartiet Liberalerna, Boel Holgersson för centerpartiet och Jan A
Pressfeldt för Aledemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Leif
Gustafssons bifallsförslag med finansiering genom omprioritering av befintliga
resurser för befintliga fritidsledare samt en medverkan från föräldrar.
___
Exp. Ungdomsfullmäktige
Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

Omröstningbilaga avseende kf § 17, 2005.
JA
(avslag på tilläggsyrk)
Leif Gustafsson m
Elisabeth Mörner m
Dan Björk m
Ingemar Serneby m
Lennarth Nilsson m
Inga-Lill Andersson s
x
Thor Eliasson s
x
Jarl Karlsson s
x
Eva Eriksson s
x
Elaine Björkman s
x
Monica Samuelsson s
x
Rolf Engström s
x
Sven Pettersson s
x
Lars Helge Johansson s, tj led
x
Eje Engstrand s
x
Lars-Ove Hellman s
x
Toni Andersson s, tj led
x
Anette Sernlo s
x
Lars Ljungberg s, tj led
x
Rolf Gustavsson s
x
Kent Carlsson s, tj ers
x
Anita Eliasson s, tj led
Jim Aleberg s, tj led
Rolf Johannesson s
Rose-Marie Fihn fp
Jan Rosenberg fp, tj led
Daga Johansson fp
Tore Berghamn fp
Boel Holgersson c
Bengt Englund c, tj led
Marianne Olsson c
Göran Karlsson v
Ingmarie Torstensson v, tj led
Kenneth Andersson v
Leif Hansson v, tj led
Tommy Gustafsson v
Åsa Kasimir Klemedtsson mp
Lars-Åke Ellbén mp, tj led
Kjell Klerfors kd
Chatarina Engström kd, tj led
Sune Rydén kd
Samira Samaha kd
Jan A Pressfeldt ad
Robert Hurtig ad, tj led

x
x
x

Avstår

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Ewa Johansson ad

Justerandes sign

Nej
(bifaller tilläggsyrkandet)
x
x
x
x
x

x
x
x

x

Stina-Kajsa Melin s, ordförande

x

Summa:

25

18

Utdragsbestyrkande

3

PROTOKOLL

20(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 18

Dnr KS0208/04

Svar på motion från Ungdomsfullmäktige beträffande gatubelysning och
gång- och cykelbana på Sjövallavägen i Alafors
(Au § 47, KS § 40)
Från Ledetskolan har inkommit en motion med begäran om utbyggnad av en belyst
gång- och cykelväg längs Sjövallavägen upp till Ahlafors IF:s idrottsanläggning vid
Sjövallen i Alafors. Den efterfrågade gång- och cykelvägen har redan tidigare varit
planerad men ej kunnat verkställas på grund av uteblivna markägartillstånd.
Motionen föreslås bifallas och så fort markägarfrågan kan lösas skall frågan
prioriteras.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Lennart Nilsson, samhällsplaneringsavdelningen, 2005-02-15
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1.
Kommunfullmäktige bifaller motionen men genomförandet kommer att ske
först när markägartillstånd och ekonomiska förutsättningar föreligger.
2.
Kommunstyrelsen uppdrar, under förutsättning att Kommunfullmäktige bifaller
motionen, till samhällsplaneringsavdelningen att undersöka möjligheten att lösa
markfrågan för gång- och cykelvägen till Sjövallen i Alafors.
BESLUT
1.
2.
___

Kommunfullmäktige bifaller motionen men genomförandet kommer att ske
först när markägartillstånd och ekonomiska förutsättningar föreligger.
Kommunstyrelsen uppdrar, under förutsättning att Kommunfullmäktige bifaller
motionen, till samhällsplaneringsavdelningen att undersöka möjligheten att lösa
markfrågan för gång- och cykelvägen till Sjövallen i Alafors.

Exp. Ungdomsfullmäktige
Samhällsbyggnadsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 19

Dnr KS0207/04

Svar på motion från Ungdomsfullmäktige beträffande behov av gångbro eller
motsvarande över Väg 45 i norra Surte
(AU § 48, KS § 41)
Bohusskolan har inlämnat en motion vari påtalas behovet av en gångbro eller
motsvarande över Väg 45 från den västra busshållplatsen i norra Surte.
Samhällsplaneringsavdelningen anser att motionärernas synpunkter skall beaktas och
att en förbättring av trafiksäkerheten vid passage av Väg 45 bör ske. Eftersom det är
Vägverket som är väghållare för Väg 45 och därmed även ansvarar för
busshållplatsen föreslås att en skrivelse tillställs Vägverket som påtalar den
bristfälliga trafiksäkerheten vid passage av Väg 45 i norra Surte.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Lennart Nilsson, samhällsplaneringsavdelningen, 2005-02-15.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen och översänder motionen till Vägverket
för behandling.
2. Kommunstyrelsen uppdrar, under förutsättning att Kommunfullmäktige bifaller
motionen, åt samhällsplaneringsavdelningen att skriva till Vägverket och påtala
den av motionärerna framförda otillfredsställande trafiksituationen vid passage av
väg 45 i norra Surte.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen och översänder motionen till Vägverket
för behandling.
2. Kommunstyrelsen uppdrar, under förutsättning att Kommunfullmäktige bifaller
motionen, åt samhällsplaneringsavdelningen att skriva till Vägverket och påtala
den av motionärerna framförda otillfredsställande trafiksituationen vid passage av
väg 45 i norra Surte.
___
Exp.

Justerandes sign

Ungdomsfullmäktige
Samhällsbyggnadsavdelningen

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 20

Dnr KS0034/05

Genomförandeavtal med Banverket/Vägverket avseende detaljplan för Väg 45
och NorgeVänernbanan, dpl 1 Nödinge Nödinge båthamn-Trollevik
(AU § 34, KS § 43)
Samhällsplaneringsavdelningen har upprättat förslag till genomförandeavtal med Banverket/Vägverket avseende genomförande av detaljplan för Väg 45 och NorgeVänernbanan, dpl 1 Nödinge. Avtalet reglerar ansvar för att bygga ut erforderliga anläggningar samt drift och underhåll. Trafikverken ansvarar för all utbyggnad, dock
återstår att reglera det slutliga ansvaret för pendelstationen. Kommunen påtar sig
drifts- och underhållsansvar för lokalgator, pendelparker-ing, den västra öglan av
trafikplatsen (slitlagret), vägbelysning längs den genom-gående lokalvägen SurteÄlvängen och naturmark. I samband med för-värv av mark för väg och järnväg
kommer kommunen att få täckning för sina kostnader från trafikverken med
undantag för kostnader för lagfarter och lantmäteriför-rättningar. Kommunens
kostnader för detta kan uppskattas till ca 150 000 kr för detaljplan 1. Avsikten är att
genomförandeavtalet skall godkännas av Kommun-fullmäktige samtidigt som
detaljplan 1 antas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Lennart Nilsson och Lars Lindström, samhällsplaneringsavdelningen, 2005-02-11
Justeringar i genomförandeavtalets text har gjorts sedan arbetsutskottets
sammanträde. Punkt 2.1.3, första stycket, sista meningen ändras till "Ansvaret
omfattar även att utföra erforderliga åtgärder till skydd mot eventuella skredrisker
föranledda av väg- och järnvägsutbyggnaden." Punkt 5.2, första stycket, sista
meningen ändras till "I de fall kraven gäller mark som behövs för ändamål där
Banverket/Vägverket är ansvariga skall dessa ersätta kommunen för de kostnader
som uppstår för inlösen av sådan mark."
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1.
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med
Banverket/Vägverket avseende genomförande av detaljplan för Väg 45 och
NorgeVänernbanan, dpl 1 Nödinge, Nödinge båthamn-Trollevik.
2.
Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
Yrkanden
Lars-Åke Ellbén yrkar att ärendet skall återremitteras
Inga-Lill Andersson bifaller Kommunstyrelsens förslag och yrkar samtidigt avslag
yrkandet om återremiss.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

Inlägg
Inlägg görs av Jan A Pressfeldt, Lars-Ove Hellman och Åsa Kasimir Klemedtsson.
Forts. KF § 20
Dnr 34/05
Proposition
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras
och finner att Fullmäktige vill att ärendet avgörs idag.
BESLUT
1.
2.
___

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med
Banverket/Vägverket avseende genomförande av detaljplan för Väg 45 och
NorgeVänernbanan, dpl 1 Nödinge, Nödinge båthamn-Trollevik.
Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.

Exp. Inga-Lill Andersson
Samhällsplaneringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 21

Dnr KS0077/02

Antagande av förslag till detaljplan för Väg 45 och NorgeVänernbanan, dpl 1
Nödinge, Nödinge båthamn-Trollevik
(AU § 35, KS § 44)
Enligt förutsättningarna i Miljö- och byggnämndens beslut 2002-06-19, § 141,
föreslås Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att enligt reglerna i plan- och
bygglagen 5 kap 29 § anta rubricerat planförslag med undantag för de områden som
markerats med punktstreckad linje på plankartan inom fastigheterna Nödinge 1:27,
1:29, 1:32, 1:224, 38:2, 38:15, 38:16, 38:24 och 38:23.
Enligt förutsättningarna i Miljö- och byggnämndens beslut § 141 har den del av planförslaget som omfattar Lidls utbyggnad etapp 1 tidigare antagits av kf enligt beslut
2002-09-30, § 133.
Det angränsande planförslaget för Ale Torg Syd, som tidigare har ingått i det aktuella
planförslaget, kommer att föreslås för antagande så snart exploateringsavtal träffats
med AB Alebyggen. Med hänvisning till att den föreslagna cykelparkeringen vid
pendelstationen mm har fått en annorlunda och bättre anpassad utformning i detaljplaneförslaget för Ale Torg Syd än i dpl 1 förslås berörd del av dpl 1 (två områden),
markerade med punktprickad linje på kartan, undantas från dpl 1.
Det förslag till undantag från planförslaget som redovisas i Miljö- och byggnämndens
beslut § 141 beträffande fastigheterna Nödinge 38:15 m fl föreslås ändras och
utvidgas till att gälla även Nödinge 38:23 (Den f.d. Ok- tomten). Ägaren till Nödinge
38:23 har vid samråd 2004-03-03 framfört önskemål om en ändrad markanvändning
mot vad som redovisas i planförslaget. Det kan vidare noteras att överläggningar
pågår med ägarna till Nödinge 38:15, 38:16 samt 38:24 i inlösensfrågan och hur
markområdet framdeles skall kunna användas. I avvaktan på fortsatt samråd med
berörda fastighetsägare och överväganden är det motiverat från plansynpunkt att
undanta det redovisade området på ömse sidor av Hållsdammsbäcken. Området
förutsätts ånyo kunna planläggas varvid även geotekniska skyddsåtgärder vid
Hållsdammsbäcken kommer att redovisas i fortsatt samråd med SGI.
Enligt förutsättningarna i planförslagets genomförandebeskrivning har ett genomförandeavtal träffats med Vägverket och Banverket som reglerar de ekonomiska förhållandena mm mellan Vägverket/Banverket och kommunen inför väg- och järnvägsutbyggnaden i planförslaget.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Lennart Nilsson och Bert Andersson, samhällsplaneringsavdelningen, 2005-02-11

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

Forts. KF § 21

Dnr 77/02

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1.
Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan- och bygglagen förslag
till detaljplan för Väg 45 och NorgeVänernbanan, dpl 1 Nödinge, Nödinge
båthamn-Trollevik, med undantag för de områden som markerats med punktstreckad linje på plankartan inom fastigheterna Nödinge 1:27, 1:29, 1:32,
1:224, 38:2, 38:15, 38:16, 38:24 och 38:23.
Yrkanden
Lars-Åke Ellbén yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att få inskrivet
om en maximal hastighetsgräns på 90 km/h på RV 45 efter utbyggnaden.
Inlägg
Inlägg görs av Jan A Pressfeldt och Lars-Ove Hellman
Proposition
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag
och finner att Fullmäktige vill att ärendet avgörs idag.
BESLUT
1.

Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan- och bygglagen förslag
till detaljplan för Väg 45 och NorgeVänernbanan, dpl 1 Nödinge, Nödinge
båthamn-Trollevik, med undantag för de områden som markerats med punktstreckad linje på plankartan inom fastigheterna Nödinge 1:27, 1:29, 1:32,
1:224, 38:2, 38:15, 38:16, 38:24 och 38:23.

Reservation
Åsa Kasimir Klemedtsson för miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslut till förmån att få inskrivet om en maximal hastighetsgräns på 90 km/h på RV 45 efter utbyggnaden.
___
Exp. Länsstyrelsen
Berörda sakägare
Miljö- och byggnämnden
Samhällsplaneringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

26(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 22

Dnr KS0035/05

Genomförandeavtal med Banverket/Vägverket avseende detaljplan för Väg 45
och NorgeVänernbanan, dpl 2 Nol syd, Trollevik-Nordängsvägen
(AU § 36, KS § 45)
Samhällsplaneringsavdelningen har upprättat förslag till genomförandeavtal med Banverket/ Vägverket avseende genomförande av detaljplan för Väg 45 och NorgeVänernbanan, dpl 2 Nol syd. Avtalet reglerar ansvar för att bygga ut erforderliga anläggningar samt drift och underhåll. Trafikverken ansvarar för all utbyggnad.
Kommunen påtar sig drifts- och underhållsansvar för lokalgator, vägbelysning längs
den genomgående lokalvägen Surte-Älvängen och naturmark. I samband med förvärv
av mark för väg och järnväg kommer kommunen att få täckning för sina kostnader
från trafikverken med undantag för kostnader för lagfarter och
lantmäteriförrättningar. Kommunens kostnader för detta kan uppskattas till ca 150
000 kr för detaljplan 2. Avsikten är att genomförandeavtalet skall godkännas av
Kommunfullmäktige samtidigt som detaljplan 2 antas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Lennart Nilsson och Lars Lindström, samhällsplaneringsavdelningen, 2005-02-11
Justeringar i genomförandeavtalets text har gjorts sedan arbetsutskottets
sammanträde. Punkt 2.1.3, första stycket, sista meningen ändras till "Ansvaret
omfattar även att utföra erforderliga åtgärder till skydd mot eventuella skredrisker
föranledda av väg- och järnvägsutbyggnaden." Punkt 5.2, första stycket, sista
meningen ändras till "I de fall kraven gäller mark som behövs för ändamål där
Banverket/Vägverket är ansvariga skall dessa ersätta kommunen för de kostnader
som uppstår för inlösen av sådan mark."
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1.
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med
Banverket/Vägverket avseende genomförande av detaljplan för Väg 45 och
NorgeVänernbanan, dpl 2 Nol syd, Trollevik-Nordängsvägen.
2.
Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
BESLUT
1.
2.

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med
Banverket/Vägverket avseende genomförande av detaljplan för Väg 45 och
NorgeVänernbanan, dpl 2 Nol syd, Trollevik-Nordängsvägen.
Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.

___
Exp. Inga-Lill Andersson, Samhällsplaneringsavdelningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

27(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 23

Dnr KS0076/02

Antagande av förslag till detaljplan för Väg 45 och NorgeVänernbanan, dpl 2
Nol Syd, Trollevik-Nordängsvägen
(Au § 37, KS § 46)
Enligt förutsättningarna i Miljö- och byggnämndens beslut 2002-06-19, § 142,
föreslås Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att enligt reglerna i plan- och
bygglagen 5 kap 29 § anta rubricerat planförslag med undantag för fastigheten Nol
1:34 som markerats med streckad linje på plankartan.
Enligt förutsättningarna i planförslagets genomförandebeskrivning har ett genomförandeavtal träffats med Vägverket och Banverket som reglerar de ekonomiska förhållandena mm mellan Vägverket/Banverket och kommunen inför väg- och järnvägsutbyggnaden i planförslaget.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Lennart Nilsson och Bert Andersson, samhällsplaneringsavdelningen, 2005-02-11.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1.
Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan- och bygglagen förslag
till detaljplan för Väg 45 och NorgeVänernbanan, dpl 2 Nol Syd, TrollevikNordängsvägen, med undantag för fastigheten Nol 1:34 som markerats med
streckad linje på plankartan.
BESLUT
1.

Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan- och bygglagen förslag
till detaljplan för Väg 45 och NorgeVänernbanan, dpl 2 Nol Syd, TrollevikNordängsvägen, med undantag för fastigheten Nol 1:34 som markerats med
streckad linje på plankartan.

Reservation
Åsa Kasimir Klemedtsson för miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslut till förmån att få inskrivet om en maximal hastighetsgräns på 90 km/h på RV 45 efter utbyggnaden.
___
Exp. Länsstyrelsen
Berörda sakägare
Miljö- och byggnämnden
Samhällsplaneringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

28(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 24

Dnr KS0036/05

Genomförandeavtal med Banverket/Vägverket avseende detaljplan för Väg 45
och NorgeVänernbanan, dpl 3 Nol-Alafors, Nordängsvägen-Alafors
(Au § 38, KS § 47)
Samhällsplaneringsavdelningen har upprättat förslag till genomförandeavtal med Banverket/Vägverket avseende genomförande av detaljplan för Väg 45 och
NorgeVänernbanan, dpl 3 Nol-Alafors. Avtalet reglerar ansvar för att bygga ut
erforderliga anläggningar samt drift och underhåll. Trafikverken ansvarar för all
utbyggnad, dock återstår att reglera det slutliga ansvaret för pendelstationen.
Kommunen påtar sig drifts- och underhållsansvar för lokalgator, gc-väg, torg,
pendelparkering, den västra öglan av trafikplatsen vid Tudor (slitlagret), vägbelysning
längs den genomgående lokalvägen Surte-Älvängen och naturmark. I samband med
förvärv av mark för väg och järnväg kommer kommunen att få täckning för sina
kostnader från trafikverken med undantag för kostnader för lagfarter och
lantmäteriförrättningar. Kommunens kostnader för detta kan uppskattas till ca 150
000 kr för detaljplan 3. Avsikten är att genomförandeavtalet skall godkännas av
Kommunfullmäktige samtidigt som detaljplan 3 antas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Lennart Nilsson och Lars Lindström, samh.plan.avd.2005-0211
Justeringar i genomförandeavtalets text har gjorts sedan arbetsutskottets
sammanträde. Punkt 2.1.3, första stycket, sista meningen ändras till "Ansvaret
omfattar även att utföra erforderliga åtgärder till skydd mot eventuella skredrisker
föranledda av väg- och järnvägsutbyggnaden." Punkt 5.2, första stycket, sista
meningen ändras till "I de fall kraven gäller mark som behövs för ändamål där
Banverket/Vägverket är ansvariga skall dessa ersätta kommunen för de kostnader
som uppstår för inlösen av sådan mark."
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med
Banverket/Vägverket avseende genomförande av detaljplan för Väg 45 och
NorgeVänernbanan, dpl 3 Nol-Alafors, Nordängsvägen-Alafors.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
BESLUT
1.
2.
Justerandes sign

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med
Banverket/Vägverket avseende genomförande av detaljplan för Väg 45 och
NorgeVänernbanan, dpl 3 Nol-Alafors, Nordängsvägen-Alafors.
Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2005-03-29

___
Exp. Inga-Lill Andersson, Samhällsplaneringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29(45)

PROTOKOLL

30(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 25

Dnr KS0189/02

Antagande av förslag till detaljplan för Väg 45 och NorgeVänernbanan, dpl 3
Nol-Alafors, Nordängsvägen-Alafors
(AU § 51, KS § 48)
Enligt förutsättningarna i Miljö- och byggnämndens beslut 2003-02-27, § 45, föreslås
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att enligt reglerna i plan- och bygglagen 5 kap 29 § anta rubricerat planförslag med undantag för de områden som
markerats med punktstreckad linje inom fastigheterna Nol 2:442, Nol 2:298 och
Osbacken 1:28 resp med linjeraster inom fastigheterna Osbacken 1:29 m.fl.
I anslutning till Miljö- och byggnämndens förslag om undantag för området vid Nol
2:442 och Nol 2:298 föreslås det undantagna området inom Nol 2:298 att utvidgas
till gräns mot trafikplatsen i avvaktan på fortsatta överväganden kring problemen
med markföroreningarna inom området. Beträffande det föreslagna industriområdet
inom Osbacken 1:28 kan det noteras att något exploateringsavtal med markägaren
ännu ej har kunnat träffas varför även detta område föreslås undantas från
planförslaget.
Enligt förutsättningarna i planförslagets genomförandebeskrivning har ett genomförandeavtal träffats med Vägverket och Banverket som reglerar de ekonomiska
förhållandena mm mellan Vägverket/Banverket och kommunen inför väg- och
järnvägsutbyggnaden i planförslaget. För de enskilda tomter som ges byggrätt enligt
planförslaget förutsätts planavgifter kunna erläggas enligt kommunens
taxebestämmelser i samband med bygglovsprövning.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Lennart Nilsson och Bert Andersson, samh.pl.avd., 2005-02-11.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1.
Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan- och bygglagen förslag
till detaljplan för väg 45 och Norge Vänernbanan, dpl 3 Nol-Alafors,
Nordängsvägen-Alafors, med undantag för de områden som markerats med
punktstreckad linje inom fastigheterna Nol 2:442, Nol 2:298 och Osbacken
1:28 resp med linjeraster inom fastigheterna Osbacken 1:29 m fl. Dessutom
undantas Natur 2- och Natur 3-områden inklusive vattenområde inom
fastigheterna Nol 2:16 m fl, markerad med punktlinje 2005-03-01.
BESLUT
1.

Justerandes sign

Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan- och bygglagen förslag
till detaljplan för väg 45 och Norge Vänernbanan, dpl 3 Nol-Alafors,
Nordängsvägen-Alafors, med undantag för de områden som markerats med
punktstreckad linje inom fastigheterna Nol 2:442, Nol 2:298 och Osbacken
Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

31(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

1:28 resp med linjeraster inom fastigheterna Osbacken 1:29 m fl. Dessutom
undantas
Forts. KF § 25

Dnr 189/02

Natur 2- och Natur 3-områden inklusive vattenområde inom fastigheterna Nol
2:16 m fl, markerad med punktlinje 2005-03-01.
Reservation
Åsa Kasimir Klemedtsson för miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslut till förmån att få inskrivet om en maximal hastighetsgräns på 90 km/h på RV 45 efter
utbyggnaden.
___
Exp. Länsstyrelsen
Berörda sakägare
Miljö- och byggnämnden
Samhällsplaneringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

32(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 26

Dnr KS0061/03

Antagande av förslag till detaljplan för bostäder, Vimmersjön-södra, etapp 2,
del av fastigheterna Nödinge 38:2 och Nödinge 1:27
(AU § 52, KS § 49)
Förslag till detaljplan för bostäder, Vimmersjön-södra, etapp 2, har upprättats av
miljö- och byggförvaltningen.
Miljö- och byggnämnden godkände förslaget till detaljplan 2004-10-13.
Det planområde som nu är aktuellt för antagande framgår av plankarta och utställningsutlåtande daterad 2004-09-27.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Jörgen Sundén, samhällsplaneringsavdelningen 2005-01-26.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1.
Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan- och bygglagen
förslaget till detaljplan för bostäder, Vimmersjön- södra, etapp 2, omfatt-ande
delar av fastigheterna Nödinge 38:2 och Nödinge 1:27, i enlighet med miljöoch byggnämndens beslut 2004-10-13, § 179, och enligt plankarta och
utställningsutlåtande, daterad 2004-09-27.
BESLUT
1.

Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan- och bygglagen
förslaget till detaljplan för bostäder, Vimmersjön- södra, etapp 2, omfatt-ande
delar av fastigheterna Nödinge 38:2 och Nödinge 1:27, i enlighet med miljöoch byggnämndens beslut 2004-10-13, § 179, och enligt plankarta och
utställningsutlåtande, daterad 2004-09-27.

___
Exp. Länsstyrelsen
Berörda sakägare
Miljö- och byggnämnden
Samhällsplaneringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

33(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 27

Dnr KS0027/05

Tecknande av nytt avtal mellan Västtrafik AB och Ale kommun gällande
kommunens behov av anropsstyrd trafik i form av arbetsresor och färdtjänst
(Au § 44, KS § 50)
Nuvarande avtal mellan Ale kommun och Västtrafik AB gällande drift av
beställningscentral samt upphandling och drift av anropsstyrd trafik är uppsagt för
omförhandling från och med 2005-04-30.
Ale kommun föreslås teckna nytt avtal med Västtrafik AB från och med 2005-05-01
enligt bilagt förslag. Förslaget består av ett huvudavtal gällande drift av beställningscentral och den anropsstyrda trafiken samt en överenskommelse om servicenivåer för
de olika resetyperna.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Lennart Nilsson, samhällplaneringsavdelningen 2005-02-17.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat avtal mellan Västtrafik AB
och Ale kommun angående drift av beställningscentral för och upphandling av
anropsstyrd trafik från och med 2005-05-01.
2.
Kommunfullmäktige beslutar att teckna överenskommelse med Västtrafik AB
om följande servicenivåer för den anropsstyrda trafiken:
Arbetsresor – nivå 3
Vanlig färdtjänst- nivå4
Resor där resenären har rullstol/ gruppresor- nivå5
3.
Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att besluta om framtida
ändringar i överenskommelsen om de olika resetypernas servicenivåer.
4.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtal och överenskommelse.
Yrkanden
Leif Gustafsson bifaller Kommunstyrelsens förslag
Inlägg
Inlägg görs av Rose-Marie Fihn
BESLUT
1.

Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat avtal mellan Västtrafik AB
och Ale kommun angående drift av beställningscentral för och upphandling av
anropsstyrd trafik från och med 2005-05-01.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

34(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

Forts. KF § 27
2.
3.
4.

Dnr 27/05

Kommunfullmäktige beslutar att teckna överenskommelse med Västtrafik AB
om följande servicenivåer för den anropsstyrda trafiken:
Arbetsresor – nivå 3
Vanlig färdtjänst- nivå4
Resor där resenären har rullstol/ gruppresor- nivå5
Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att besluta om framtida
ändringar i överenskommelsen om de olika resetypernas servicenivåer.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtal och överenskommelse.

Reservation
Rose-Marie Fihn för folkpartiet liberalerna reserverar sig mot beslutet.
___
Exp. Inga-Lill Andersson
Samhällsplaneringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

35(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 28
Motion från Jan A Pressfeldt, aledemokraterna, om den kommunala
barnomsorgen
Jan A Pressfeldt väcker motion, daterad 2005-03-16, om den kommunala barnomsorgen.
Motionären föreslår med hänvisning till motionen:
Kommunfullmäktige inrättar kommunalt stöd för privat omsorg om egna och eller
andras hemmavarande barn i hemmet.
BESLUT
1.
2.

Kommunfullmäktige bifaller att motionen får väckas
Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen

___
Exp. Maria Olegård
Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

36(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 29
Motion från Jan A Pressfeldt, aledemokraterna, om sk enkelt planförfarande.
Jan A Pressfeldt ad, väcker motion, daterad 2005-03-16, om förslag till sk enkelt
planförfarande.
Motionären föreslår med hänvisning till motionen:
Kommunfullmäktige tillser att reglerna om enkelt planförfarande implementeras så
att en smidigare, snabbare och billigare detaljplaneprocess uppnås vid smärre
ändringar av detaljplaner och områdesbestämmelser.
BESLUT
1.
Kommunfullmäktige bifaller att motionen får väckas
2.
Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen
___
Exp. Maria Olegård
Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

37(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 30
Motion från Jan A Pressfeldt, aledemokraterna, om ändring av skyddsavstånd
till djurhållning, speciellt hästhållning.
Jan A Pressfeldt ad, väcker motion 20050316, om ändring av skyddsavstånd till djurhållning, speciellt hästhållning.
Motionären föreslår med hänvisning till motionen:
Kommunfullmäktige beslutar att bifogad rapport "Hästar och bebyggelse" läggs till
grund vid bygglovsgivning såväl som vid framtagande av kommunal översiktsplan
och vid detaljplanearbeten.
BESLUT
1.
Kommunfullmäktige bifaller att motionen får väckas
2.
Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen
___
Exp. Maria OLegård
Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

38(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 31
Interpellation från Boel Holgersson, centerpartiet, till Tekniska nämndens
ordförande angående maten till våra äldre
Boel Holgersson, Centerpartiet, har inlämnat interpellation, daterad 2005-03-17, till
Tekniska nämndens ordförande angående maten till våra äldre.
Interpellantens frågor är:
* Är de matportioner som säljs i Kommunhusets cafeteria likvärdiga med de som
levereras till våra äldre?
* Är den portionsförpackade maten som levereras till våra äldre näringsberäknad?
Hur stor andel av dagsbehovet för en ålderspensionär av vitaminer, mineraler och
energi ska i så fall en portion innehålla?
* Är den varma mat som levereras till våra särskilda boenden näringsberäknad och
hur stor andel av dagsbehovet för en boende ska en portion av denna mat innehålla?
Hur vet personalen på boendet vad som är "en portion", alltså den mängd mat som
en boende behöver äta för att få sitt näringsbehov tillgodosett?
* Tror du att den genomsnittlige brukaren/pensionären i allmänhet brukar orka äta
upp en hel sådan portion, varm eller kyld, till lunch eller middag?
BESLUT
1.

Kommunfullmäktige meddelar att interpellationen besvaras vid Fullmäktiges
april-sammanträde.

___
Exp. Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

39(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 32
Fråga från Jan A Pressfeldt, aledemokraterna, till Kommunstyrelsens
ordförande angående riktnummer
Jan A Pressfeldt, Aledemokraterna, lämnar fråga, daterad 2005-03-17, till
Kommunstyrelsens ordförande om riktnummer i Ale kommun.
BESLUT
1.

Kommunfullmäktige meddelar att frågan besvaras vid Fullmäktiges aprilsammanträde.

___
Exp. Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

40(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 33
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om planering av tåghållplats i
Alvhem
Lars-Åke Ellbén, Miljöpartiet de gröna, lämnar interpellation vid dagens
sammanträde, till Kommunstyrelsens ordförande.
Interpellantens fråga är:
Hur tänker Du arbeta för att uppfylla kommunfullmäktiges beslut att vi ska få en tåghållplats i Alvhem.
BESLUT
1.

Kommunfullmäktige meddelar att interpellationen ska besvaras vid
Fullmäktiges april-sammanträde

___
Exp. Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

41(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 34
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om bussanslutning till
pendelstationen i Älvängen
Lars-Åke Ellbén, Miljöpartiet de gröna, lämnar vid dagens sammanträde
interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om bussanslutning till
pendelstationen i Älvängen.
Med anledning av interpellationen önskas följande svar:
Vad tänker du som ordförande för den nämnd som är ansvarig för kollektivtrafiken,
göra för att verkställa Kommunfullmäktiges beslut att omstigning mellan ordinarie
busslinjer och tågen direkt vid Älvängens station ska vara möjlig.
BESLUT
1.

Kommunfullmäktige meddelar att interpellationen besvaras vid Fullmäktiges
april-sammanträde.

___
Exp. Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

42(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 35
Interpellation från Kenneth Andersson, vänsterpartiet, till ordföranden i Barnoch ungdomsnämnden om behovet av en utbyggd skola och förskola
Kenneth Andersson har inlämnat interpellation 2005-03-29, till ordföranden i Barnoch ungdomsnämnden om utbyggd förskola och skola.
Med anledning av interpellationen önskas följande svar:
Hur löser vi det ökade behovet av nya platser inom förskolan och skola.
Planeras nya förskolor och skolor.
Hur ser tidsplanen ut.
Vilka kostnader handlar det om för kommunen de närmaste åren.
BESLUT
1.

Kommunfullmäktige meddelar att interpellationen besvaras vid Fullmäktiges
april-sammanträde.

___
Exp. Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

43(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 36
Interpellation från Kenneth Andersson, vänsterpartiet, till ordföranden i Vårdoch omsorgsnämnden om kommunens "kriscentrum för kvinnor"
Kenneth Andersson har inlämnat interpellation 2005-03-29, till ordföranden i Vårdoch omsorgsnämnden om kommunens kriscentrum för kvinnor.
Med anledning av interpellationen önskas följande svar:
Vilken hjälp erbjudes kommunens krisdrabbade kvinnor idag.
År 2002 sökte sig 72 kvinnor till kriscentrum, hur många kvinnor behöver
motsvarande hjälp idag.
Hur har det gått med samarbetet mellan kommunen och regionens primärvård när det
gäller de krisdrabbade kvinnorna.
Anser du att det finns ett samband mellan kommunens ökade kostnader för
institutionsplaceringar och de minskade insatserna för de krisdrabbade kvinnorna och
deras barn.
BESLUT
1.

Kommunfullmäktige meddelar att interpellationen besvaras vid Fullmäktiges
april-sammanträde.

___
Exp. Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

44(45)

Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 37
Motion från Sune Rydén, kristdemokraterna, om egen budget till
Ungdomsfullmäktige
Sune Rydén väcker vid dagens sammanträde motion om egen budget till
ungdomsfullmäktige.
Motionären föreslår med hänvisning till motionen:
Kommunfullmäktige beslutar att ungdomsfullmäktige beviljas en egen budget samt
att pengar anslås.
BESLUT
1.
Kommunfullmäktige bifaller att motionen får väckas.
2.
Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen
___
Exp. Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2005-03-29

KF § 38
Delgivningar
1. Protokoll 2005-01-31 från Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor.
2. Protokoll 2005-02-28 från Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

45(45)

