PROTOKOLL
1(27)
Sammanträdesdatum
2005-04-25
Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30 – 22.10

Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:
Stina-Kajsa Melin s, ordförande
Leif Gustafsson m
Elisabeth Mörner m
Dan Björk m
Ingemar Serneby m
Åke Johansson m, tj ers tom § 41
Bengt Lewin m, tj ers from § 42
Inga-Lill Andersson s
Thor Eliasson s
Jarl Karlsson s
Eva Eriksson s
Lars-Helge Johansson s, tj ers
Monica Samuelsson s
Lars Ljungberg s, tj ers
Sven Pettersson s
Elisabeth Bredesen s, tom § 44
Anita Engström s, tj ers from § 45
Eje Engstrand s
Lars-Ove Hellman s
Toni Andersson s, tj ers
Kent Carlsson s, tj ers
Willy Kölborg s
Rolf Gustavsson s
Hasse Andersson s
Jessica Forsell s, tj ers
Catharina Eliasson s
Lars-Gunnar Wallin s
Rolf Johannesson s
Rose-Marie Fihn fp
Lars-Erik Carlbom fp
Daga Johansson fp
Tore Berghamn fp
Bengt Englund c, tj ers tom § 42
Boel Holgersson c, from § 43
Roland Wall c
Marianne Olsson c

Utses att justera

Göran Karlsson v
Ingmarie Torstensson v, tj ers
Kenneth Andersson v
Maj Eriksson-Rahm v, tj ers
Tommy Gustafsson v
Åsa Kasimir Klemedtsson mp, from § 7
Torbjörn Köre mp, tom § 6
Lars- Åke Ellbén mp, tj ers
Kjell Klerfors kd
Margareta Axelsson kd
Sune Rydén kd, tom § 44
Samira Samaha kd
Jan A Pressfeldt ad
Jan Skog ad
Ingela Nordhall ad
Ewa Johansson ad
Anita Ahlberg ad
Ersättare och övriga deltagare:
Bengt Lewin m, ers tom § 41
Anita Engström s, ers tom § 44
Jim Aleberg s
Jan Rosenberg fp, ers
Bengt Englund c, ers from § 43
Anna Hansson mp
Lars Erlandsson ad
Ionie Oskarson, kommundirektör
Håkan Spång, administrativ chef/sekr

Jarl Karlsson och Leif Gustafsson

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Alafors 2005-05-03, kl 16.00
Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 39 - 56
Håkan Spång

Ordförande
Stina-Kajsa Melin
Justerande
Jarl Karlsson

Leif Gustafsson
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Sammanträdesdatum
2005-04-25

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2005-04-25

Datum för anslags uppsättande

2005-05-04

Datum för anslags nedtagande

2005-05-26
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Alafors

Underskrift

Ann-Christine Friberg

___________________________________________________________________________
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-04-25

KF § 39
Extra ärenden
Stina-Kajsa Melin, ordförande, föreslår att fullmäktige behandlar följande extra ärenden viddagens sammanträde:
Nancy Andersson c, begär i skrivelse att få bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
Fråga från Rolf Johannesson s, till vård- och omsorgsnämndens ordförande om sk
”fixartjänst i Ale”
Fråga från Rolf Johannesson s, till vård- och omsorgsnämndens ordförande om ökat
personligt inflytande över beviljad omvårdnad.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige behandlar anmälda extra ärenden vid dagens sammanträde.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-04-25

KF § 40
Begäran från Nancy Andersson, centerpartiet, om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Vård- och omsorgsnämnden
Nancy Andersson begär i skrivelse, 2005-04-21, om entledigande från sitt uppdrag
som ersättare i Vård- och omsorgsnämnden.
Valberedningens förslag till Fullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Nancy Andersson c, från sitt uppdrag som
ersättare i Vård- och omsorgsnämnden from 2005-05-01.
2. Kommunfullmäktige hänskjuter fyllnadsvalet till Fullmäktiges sammanträde
2005-05-30.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Nancy Andersson c, från sitt uppdrag som
ersättare i Vård- och omsorgsnämnden from 2005-05-01.
2. Kommunfullmäktige hänskjuter fyllnadsvalet till Fullmäktiges sammanträde
2005-05-30.
___
Exp.

Justerandes sign

Håkan Spång
Nancy Andersson
Maria Olegård

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-04-25

KF § 41
Interpellation från Lars-Åke Ellbén, miljöpartiet de gröna, 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.
Kommunfullmäktiges beslut, 2005-03-29
Kommunfullmäktige meddelar att interpellationen ska besvaras vid Fullmäktiges
april-sammanträde
Inga-Lill Andersson besvarar interpellationen, svar lämnas skriftligt.
Lars-åke Ellbén tackar för svaret
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar debatten avslutad med anledning av interpellationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-04-25

KF § 42
Interpellation från Lars-Åke Ellbén, miljöpartiet de gröna, 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.
Kommunfullmäktiges beslut, 2005-03-29
Kommunfullmäktige meddelar att interpellationen besvaras vid Fullmäktiges aprilsammanträde.
Inga-Lill Andersson besvarar interpellationen, svar lämnas skrifligt.
Lars-Åke Ellbén tackar för svaret. Inlägg görs av Jan Skog, Jan A Pressfeldt, Göran
Karlsson och Leif Gustafsson.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar debatten avslutad med anledning av interpellationen.
----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-04-25

KF § 43
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.
Kommunfullmäktiges beslut 2005-03-29:
Kommunfullmäktige meddelar att interpellationen besvaras vid Fullmäktiges aprilsammanträde.
Eje Engstrand besvarar interpellationen, skriftligt svar lämnas.
Kenneth Andersson tackar för svaret. Inlägg görs av Jan A Pressfeldt, Sune Rydén,
Torbjörn Köre och Jan Skog.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar debatten avslutad med anledning av interpellationen.
----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-04-25

KF § 44
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.
Kommunfullmäktiges beslut 2005-03-29:
Kommunfullmäktige meddelar att interpellationen besvaras vid Fullmäktiges aprilsammanträde
Jarl Karlsson besvarar interpellationen, skriftligt svar lämnas. Inlägg görs av Ewa
Johansson, Rose-Marie Fihn, Boel Holgersson, Ingmarie Torstensson, Daga
Johansson, Maj Eriksson Rahm och Jan Pressfeldt.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar debatten avslutad med anledning av interpellationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-04-25

KF § 45
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?
Kommunfullmäktiges beslut 2005-03-29:
Kommunfullmäktige meddelar att interpellationen besvaras vid Fullmäktiges aprilsammanträde.
Willy Kölborg besvarar interpellationen, skriftligt svar lämnas.
Boel Holgersson tackar för svaret. Inlägg görs av Rose-Marie Fihn.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar debatten avslutad med anledning av interpellationen.
----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2005-04-25

KF § 46
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.
Kommunfullmäktiges beslut 2005-03-29:
Kommunfullmäktige meddelar att frågan besvaras vid Fullmäktiges aprilsammanträde.
Inga-Lill Andersson besvarar frågan, skriftligt svar lämnas.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar svaret till handlingarna.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-04-25

KF § 47
Fråga från Rolf Johannesson, socialdemokraterna, till Vård- och
omsorgsnämndens ordförande om sk "fixar-tjänst"
Rolf Johannesson, socialdemokraterna, lämnar fråga, 2005-04-14, till Vård- och omsorgsnämndens ordförande om sk "fixar-tjänst".
Jarl Karlsson besvarar frågan, skriftligt svar lämnas.
Rolf Johannesson tackar för svaret.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar svaret till handlingarna.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-04-25

KF § 48
Fråga från Rolf Johannesson, socialdemokraterna, till Vård- och
omsorgsnämndens ordförande om ökat personligt inflytande över beviljad
omvårdnad.
Rolf Johannesson, socialdemokraterna, lämnar fråga 2005-04-14, till Vård- och omsorgsnämndens ordförande om ökat personligt inflytande över beviljad omvårdnad.
Jarl Karlsson besvarar frågan, svar lämnas skriftligt.
Rolf Johannesson tackar för svaret.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar svaret till handlingarna.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-04-25

KF § 49

Dnr KS0241/04

Förslag att avskaffa det kommunala bostadstillägget för handikappade
År 1969 rekommenderade svenska kommunförbundet kommunerna att anta grunder
för kommunalt bostadstillägg för handikappade (KBH). Intentionen med KBH var
att stimulera handikappade att skaffa moderna och lättskötta bostäder som är
lämpliga med hänsyn till den enskildes handikapp.
Grunderna för KBH är att anse som förlegade. Personer med funktionshinder har
idag full valfrihet att välja en för den enskilde lämplig bostad utan att hänsyn till
KBH:s intentioner behöver tas.
Genom att försäkringskassan kan besluta om bostadstillägg, särskilt bostadstillägg,
handikappersättning samt vårdbidrag finns det idag andra ersättningssystem för
funktionshindrade. Det är vård och omsorgsförvaltningens bedömning att det är
möjligt att avskaffa KBH utan stora konsekvenser för funktionshindrade i Ale
kommun.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång och Eva-Marie Ekman, administrativa
avdelningen 2005-02-24.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att avskaffa det kommunala bostadstillägget för
handikappade (KBH) fr. o.m 2005-05-01.
2. Kommunfullmäktige beslutar att nu beviljade kommunala bostadstillägg för
handikappade kvarstår tills det enskilda beslutet upphör att gälla.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att avskaffa det kommunala bostadstillägget för
handikappade (KBH) fr. o.m 2005-05-01.
2. Kommunfullmäktige beslutar att nu beviljade kommunala bostadstillägg för
handikappade kvarstår tills det enskilda beslutet upphör att gälla.
___
Exp:

Justerandes sign

Vård- och omsorgsnämnden
Eva-Marie Ekman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KF § 50

Dnr KS0003/05

Förtroendevald som önskar fullfölja sitt förtroendeuppdrag då valbarhet upphört
Ingemar Rahm , förtroendevald revisor, önskar fullfölja sitt förtroendeuppdrag i Ale
kommun trots att han är bosatt i Göteborg.
I kommunallagen 4 kap 8 § regleras frågan om en förtroendevalds rätt att behålla sitt
uppdrag under återstående tiden av mandatperioden.
Valberedningen behandlade frågan vid sitt sammanträde 2005-02-28, där valberedningen beslutade följande:
Valberedningen föreslår Kommunfullmäktige att som princip för att få ha kvar sin
uppdrag under återstoden av mandatperioden ska
• Man göra trovärdigt att man har för avsikt att flytta tillbaka till
kommunen
• Man har reella möjligheter att upprätthålla uppdraget under frånvaron
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige avslå Ingemar Rahms hemställan om att
få fullfölja sitt uppdrag.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång, administrativa avdelningen 2005-03-09.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar med hänvisning till kommunallagen kap 4 § 8,
följande princip för att få ha kvar sina uppdrag under återstoden av
mandatperioden:
Man gör trovärdigt att man har för avsikt att flytta tillbaka till kommunen.
Man har reella möjligheter att upprätthålla uppdraget under frånvaron.
2. Kommunfullmäktige avslår Ingemar Rahms hemställan om att få fullfölja sitt
uppdrag.
Yrkanden
Kenneth Andersson lämnar följande yrkande:
1. Kommunfullmäktige antar med hänvisning till kommunallagen kap 4 § 8,
följande princip för att få ha kvar sina uppdrag under återstoden av
mandatperioden:
Man har reella möjligheter att upprätthålla uppdraget.
2. Kommunfullmäktige bifaller Ingemar Rahms hemställan om att få fullfölja sitt
uppdrag.
Yrkandet tillstyrks av Rose-Marie Fihn och Lars-Åke Ellbén.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-04-25

Jan A Pressfeldt lämnar följande yrkande:
1. Kommunfullmäktige tillåter inte att förtroendevald som flyttar från kommunen
får ha kvar sina uppdrag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Forts. KF § 50

Dnr KS0003/05

2. Kommunfullmäktige avslår Ingemar Rahms hemställan om att få fullfölja sitt
uppdrag.
Kommunstyrelsens förslag tillstyrks av Boel Holgersson.
Inlägg
Inlägg görs av Lars-Ove Hellman och Eje Engstrand.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Kommunstyrelsen förslag, dels Kenneth
Anderssons yrkande och dels Jan A Pressfeldts yrkande och finner att Fullmäktige
bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs
Ordföranden redovisar omröstningsproposition som Fullmäktige godkänner.
Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag, Kenneth Anderssons och Jan A
Pressfeldts yrkanden är motförslag.
Kontraproposition
Ordförande ställer först proposition på dels Kenneth Anderssons yrkande och dels
Jan A Pressfeldts yrkande och finner att Fullmäktige bifaller Kenneth Andersson
yrkande som motförslag till huvudförslaget.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs
Den som bifaller Kenneth Anderssons yrkande röstar Ja och den som bifaller Jan A
Pressfeldts yrkande röstar Nej.
Vid omröstning avges 25 Nej-röster, 13 Ja-röster och 10 avstår.
Ordföranden konstaterar att Fullmäktige bifaller Jan A Pressfeldts yrkande som motförslag i huvudomröstningen.
Huvudomröstning
Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som bifaller Jan A
Pressfeldts yrkande röstar Nej.
Vid omröstning avges 31 Ja-röster, 5 Nej-röster, och 12 avstår.
Ordföranden konstaterar att Fullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en röstat framgår av omröstningsbilagan till detta protokoll
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar med hänvisning till kommunallagen kap 4 § 8,
följande princip för att få ha kvar sina uppdrag under återstoden av
mandatperioden:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. KF § 50

Dnr KS0003/05

Man gör trovärdigt att man har för avsikt att flytta tillbaka till kommunen.
Man har reella möjligheter att upprätthålla uppdraget under frånvaron.
2. Kommunfullmäktige avslår Ingemar Rahms hemställan om att få fullfölja sitt
uppdrag.
Reservation
Göran Karlsson för vänsterpartiet, Lars-Åke Ellbén för miljöpartiet de gröna och
Rose-Marie Fihn för folkpartiet liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för
Kenneth Anderssons yrkande.
Jan A Pressfeldt för aledemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande .
___
Exp:

Justerandes sign

Ingemar Rahm
Håkan Spång
Valberedningen

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsbilaga avseende Kf § 50, 2005-04-25
Ja (bifall Kenneth Andersson)
Leif Gustafsson m
Elisabeth Mörner m
Dan Björk m
Ingemar Serneby m
Bengt Lewin m, tj led
Inga-Lill Andersson s
Thor Eliasson s
Jarl Karlsson s
Eva Eriksson s
Lars-Helge Johansson s, tj led
Monica Samuelsson s
Lars Ljungberg s, tj led
Sven Pettersson s
Anita Engström s , tj led
Eje Engstrand s
Lars-Ove Hellman s
Toni Andersson s
Kent Karlsson s, tj led
Willy Kölborg s
Rolf Gustavsson s
Hasse Andersson s
Jessica Forsell s, tj led
Catharina Eliasson s
Lars Gunnar Wallin 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, tj led
Kenneth Andersson v
Maj Eriksson Rahm v, tj led
Tommy Gustafsson v
Åsa Kasimir Klemedtsson mp
Lars-Åke Ellbén, mp tj led
Kjell Klerfors kd
Margareta Axelsson kd
Samira Samaha kd
Jan A Pressfeldt ad
Jan Skog ad
Ingela Nordhall ad
Ewa Johansson ad
Justerandes sign

Nej (bifall Jan A Pressfeldt)
X
X
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
X
X
Utdragsbestyrkande
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Anita Ahlberg
Stina-Kajsa Melin s, ordförande
Summa:

X
X
25

13

10

Omröstningbilaga avseende Kf § 50, 2005-04-25.
Leif Gustafsson m
Elisabeth Mörner m
Dan Björk m
Ingemar Serneby m
Bengt Lewin m, tj led
Inga-Lill Andersson s
Thor Eliasson s
Jarl Karlsson s
Eva Eriksson s
Lars-Helge Johansson s, tj led
Monica Samuelsson s
Lars Ljungberg s, tj led
Sven Pettersson s
Anita Engström s , tj led
Eje Engstrand s
Lars-Ove Hellman s
Toni Andersson s
Kent Karlsson s, tj led
Willy Kölborg s
Rolf Gustavsson s
Hasse Andersson s
Jessica Forsell s, tj led
Catharina Eliasson s
Lars Gunnar Wallin 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, tj led
Kenneth Andersson v
Maj Eriksson Rahm v, tj led
Tommy Gustafsson v
Åsa Kasimir Klemedtsson mp
Lars-Åke Ellbén, mp tj led
Kjell Klerfors kd
Margareta Axelsson kd
Samira Samaha kd
Justerandes sign

Ja (bifall Kommunstyrelsen)
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

Nej (bifall Jan A Pressfeldt)

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Utdragsbestyrkande
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Jan A Pressfeldt ad
Jan Skog ad
Ingela Nordhall ad
Ewa Johansson ad
Anita Ahlberg
Stina-Kajsa Melin s, ordförande
Summa:

Justerandes sign

X
X
X
X
X
X
31

5

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-04-25

KF § 51

Dnr KS0228/04

Besvarande av motion från Rolf Johannesson, socialdemokraterna, om revidering av Pensionärsrådets reglemente så att ersättare har rätt att delta vid
rådets sammanträden
Rolf Johannesson, socialdemokraterna, föreslår i motion ”kommunala
Pensionärsrådet KPR behöver sina ersättare” till Fullmäktige, att ersättare har rätt att
deltaga vid rådets sammanträde tillsammans med ordinarie ledamot.
Kommunstyrelsen har inhämtat yttrande från Arbetsgruppen för demokrati- och
arvodesfrågor.
Kommunledningskontoret konstaterar att det inte råder några formella hinder att
revidera reglementet för Pensionärsrådet i enlighet med Arbetsgruppen för
demokrati- och arvodesfrågors yttrande.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång, administrativa avdelningen 2005-03-11.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen innebärande att ersättarna för pensionärsföreningarna får närvara men att arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst
endast utgår om ersättaren tjänstgör.
2. Kommunfullmäktige bifaller att motsvarande även ska gälla för Handikapprådet.
Inlägg
Inlägg görs av Rolf Johannesson
Yrkande
Rose-Marie Fihn bifaller Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen innebärande att ersättarna för Pensionärsföreningarna får närvara men att arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst
endast utgår om ersättaren tjänstgör.
2. Kommunfullmäktige bifaller att motsvarande även ska gälla för Handikapprådet.
___
Exp:

Justerandes sign

Handikapprådet
Pensionärsrådet
Håkan Spång
Motionären
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-04-25

KF § 52

Dnr KS0041/05

Redovisning av motioner som inte beretts färdigt
Kommunallagen stadgar att en motion bör beredas så att Kommunfullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
I arbetsordningen för Kommunfullmäktige står det att Kommunstyrelsen två gånger
varje år ska redovisa motioner som inte beretts färdigt, denna redovisning ska ske till
Fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång, administrativa avdelningen 2005-02-11
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av motioner som inte har beretts
färdigt.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av motioner som inte har beretts
färdigt.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-04-25

KF § 53

Dnr KS0057/05

Namnändra Nödinge till Ale - utredningsalternativ
Jan A Pressfeldt har i motion den 4 juni 2003 föreslagit att Kommunfullmäktige skall
besluta att orten Nödinge skall byta namn till Ale. Även i strategisk plan 2005-2007
finns som uppsatt mål att kommunen år 2007 skall ha en centralort som heter Ale.
Det är Lantmäteriverket som fattar beslut i frågan.
Förvaltningen har utrett frågan och yttrande har inhämtats från Barn- och ungdomsförvaltningen samt Utbildnings- och kulturförvaltningen. Barn- och ungdomsförvaltningen ställer sig positiv till motionärens förslag medan Utbildnings- och kulturförvaltningen i sitt yttrande ansett det angeläget att ortnamnet Nödinge finns kvar med
hänvisning till kulturminnesvårdsynpunkt.
Utredningen i frågan har visat att det finns två möjliga förfaranden för att kunna använda namnet Ale istället för Nödinge. Ett alternativ är att bokstavligt följa
motionen och ansöka om namnbyte av orten Nödinge. Kulturminneslagens regler om
god ortsnamnssed vilket innebär att hävdvunna ortnamn inte får ändras utan starka
skäl, gör en sådan ansökan svår att få godkänd. Ett annat alternativ är att ansöka om
att få ändra tätortnamnet Nol/Nödinge till Ale. Ortnamnet Nödinge skulle då finnas
kvar som en bebyggelsedel i tätorten Ale. Förvaltningen gör bedömningen att en
sådan ansökan skulle ha större möjlighet att godkännas då tätortbegreppet är av mer
administrativ karaktär men inte desto mindre användbart när Ale skall sättas på
kartan.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång och Eva-Marie Ekman, administrativa
avdelningen 2005-02-24.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att inlämna
ansökan till Lantmäteriverket om ändring av tätortnamnet Nol/Nödinge till Ale
samt att hos Postverket ansöka om byte av postort från Nol respektive Nödinge
till Ale.
Sven Pettersson anmäler att han ej deltar i beslutet.
Yrkanden
Hasse Andersson yrkar bordläggning av ärendet
Roland Wall yrkar återremiss av ärendet med motivering att utreda om frågan bör
genomföras med en folkomröstning.
Inlägg
Inlägg görs av Lars-Åke Ellbén
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-04-25

Forts. KF § 53

Dnr KS0057/05

Propositionsordning
Ordförande väljer att först ställa proposition på om Fullmäktige vill att ärendet ska
bordläggas eller behandlas idag och finner att Fullmäktige vill att ärendet bordläggs.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa sammanträde.
___
Exp:

Justerandes sign

Håkan Spång

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-04-25

KF § 54
Ställningstagande om sammanträdet ska slutföras eller avbrytas
Ordföranden konstaterar att klockan passerat 22.00 och enligt arbetsordningen ska
Fullmäktige besluta om att antingen förlänga tiden eller avbryta sammanträdet.
Ordförande föreslår:
1. Kommunfullmäktige avslutar sammanträdet och resterande ärenden behandlas
vid Fullmäktiges sammanträde 2005-05-30.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslutar sammanträdet och resterande ärenden behandlas
vid Fullmäktiges sammanträde 2005-05-30.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-04-25

KF § 55

Dnr KS0098/05

Interpellation från Rose-Marie Fihn, Folkpartiet liberalerna till Vård- och
omsorgsnämndens ordförande om riksfärdtjänsten
Rose-Marie Fihn,folkpartiet liberalerna, har lämnat en interpellation, 2005-04-15, till
Vård och omsorgsnämndens ordförande.
Interpellantens fråga är:
Vem har beslutat om ovanstående försämringar/regler inom riksfärdstjänsten.
Anser du att det är förenligt med FN:s standardregler att begära att
funktionshindrade människor ska kunna planera sina resor ett år framåt genom att
bara tillåta resor till 4 platser.
Hur förklarar du att riksfärdtjänsten som tidigare brukade beviljas, numera avslås
Har du för avsikt att verka för en ändring av ovanstående missförhållanden.
BESLUT
1. Interpellationen besvaras vid Fullmäktiges sammanträde 2005-05-30.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2005-04-25

KF § 56
Delgivningar
1. Handikapprådets protokoll 2005-01-25, §§ 1-5
2. Pensionärsrådets protokoll 2005-02-14, §§ 1-6
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa sammanträde.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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