PROTOKOLL
1(32)
Sammanträdesdatum
2005-05-30
Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30 – 21.35

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
Eje Engstrand s
Lars-Ove Hellman s
Lars Ljungberg s, tj ers
Anette Sernlo s
Willy Kölborg s
Rolf Gustavsson s
Hasse Andersson s
Kent Carlsson 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
Boel Holgersson c
Roland Wall c
Marianne Olsson c
Göran Karlsson v
Ingmari Torstensson v, tj ers
Kenneth Andersson v
Leif Hansson v, tj ers tom § 61
Maj Eriksson Rahm v, tj ers from § 63
Tommy Gustafsson v
Åsa Kasimir Klemedtsson mp
Torbjörn Köre mp

Utses att justera

Kjell Klerfors kd
Margareta Axelsson kd
Sune Rydén kd
Birgit Hansson kd, tj ers
Jan A Pressfeldt ad
Ingela Nordhall ad
Ewa Johansson ad
Anita Ahlberg ad
Ersättare och övriga deltagare:
Åke Johansson m
Fredrik Johansson m,
Bengt Lewin m
Jessica Forsell s
Anita Engström s
Jan Rosenberg fp
Bengt Englund c
Åke Niklasson c
Maj Eriksson-Rahm v, ers tom § 62
Lars- Åke Ellbén mp

Ionie Oskarson, kommundirektör
Håkan Spång, administrativ chef/sekr

Inga-Lill Andersson

Leif Gustafsson

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Alafors 2005-06-07
Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 57 - 77
Håkan Spång

Ordförande
Stina-Kajsa Melin
Justerande
Inga-Lill Andersson

Leif Gustafsson

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2005-05-30

Datum för anslags uppsättande

2005-06-08

Datum för anslags nedtagande

2005-06-30
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Alafors

Underskrift

Ann-Christine Friberg

___________________________________________________________________________
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2005-05-30

KF § 57
Extra ärende
Stina-Kajsa Melin, ordförande, föreslår att fullmäktige behandlar följande extra
ärenden vid dagens sammanträde:
Fyllnadsval efter Ingemar Rahm v.
Begäran om entledigande från Saari Andersson s, samt fyllnadsval.
Ny motion från Ewa Johansson aledemokraterna, om att slopa
sammanträdesarvodena för ledamöter och suppleanter i Kommunfullmäktige.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige behandlar anmälda ärenden vid dagens sammanträde.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3(32)

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

KF § 58

Dnr 3/05

Fyllnadsval efter Nancy Andersson, centerpartiet, till ersättare i Vård- och
omsorgsnämnden
Fullmäktige hänsköt vid sitt sammanträde 2005-04-25, frågan om fyllnadsval som
ersättare i Vård- och omsorgsnämnden efter Nancy Andersson, centerpartiet.
Valberedningen lämnar förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige utser Laila Johansson, c, till ny ersättare i Vård- och omsorgsnämnden för tiden t o m 2006-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Laila Johansson c, till ny ersättare i Vård- och
omsorgsnämnden för tiden tom 2006-12-31.
___
Exp:

Justerandes sign

Laila Johansson
Vård- och omsorgsnämnden
Maria Olegård

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

KF § 59

Dnr 3/05

Fyllnadsval efter Ingmar Rahm, vänsterpartiet, till Revisor.
Föreligger fyllnadsval efter Ingemar Rahm, vänsterpartiet, till Revisor.
Valberedningen förslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige utser nuvarande ersättare, Kjell Gustavsson, v, till Revisor
för tiden t o m 2006-12-31.
2. Kommunfullmäktige utser Victoria Vega, v, som ersättare till Revisorerna för
tiden t o m 2006-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser nuvarande ersättare Kjell Gustavsson v, till Revisor
för tiden t o m 2006-12-31.
2. Kommunfullmäktige utser Victoria Vega v, som ersättare till Revisorerna för
tiden t o m 2006-12-31.
___
Exp

Justerandes sign

Kjell Gustavsson
Victoria Vega
Ann-Christine Friberg

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

KF § 60

Dnr 3/05

Begäran från Saari Andersson, socialdemokraterna, om entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i Utbildnings- och kulturnämnden, samt fyllnadsval.
Saari Andersson begär i skrivelse om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
Utbildnings- och kulturnämnden.
Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Saari Andersson, s, från sitt uppdrag som
ersättare i Utbildnings- och kulturnämnden fr o m 2005-06-01.
2. Kommunfullmäktige utser Sonja Ljunggren, s, till ny ersättare i Utbildnings- och
kulturnämnden för tiden t o m 2006-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Saari Andersson, s, från sitt uppdrag som
ersättare i Utbildnings- och kulturnämnden fr o m 2005-06-01.
2. Kommunfullmäktige utser Sonja Ljunggren, s, till ny ersättare i Utbildnings- och
kulturnämnden för tiden t o m 2006-12-31.
___
Exp:

Justerandes sign

Saari Andersson
Sonja Ljunggren
Utbildning- och kulturnämnden
Maria Olegård

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

KF § 61

Dnr KS0022/05

Rapporter från vårens ortsutvecklingsmöten
Vårens ortsutvecklingsmöten har genomförts under april månad.
Till Kommunfullmäktiges sammanträde redovisas protokoll från respektive ortsutvecklingsmöte.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar protokollen från ortsutvecklingsmötena.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att, utifrån ortsutvecklingsmötesprotokollen, besvara sina frågor och överlämna dem till berört ortsutvecklingsmötes presidium senast 29 augusti 2005.
___
Exp:

Justerandes sign

Respektive nämnd + samtliga protokoll
Biblioteken + samtliga protokoll
Ann-Christine Friberg

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

KF § 62

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.
Kommunstyrelsens förvaltning har utrett frågan och yttrande har inhämtats från
Barn- och ungdomsförvaltningen samt Utbildnings- och kulturförvaltningen. Barnoch 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.
___
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2005-04-25 att bordlägga
ärendet.
___
Yrkanden
Inga-Lill Andersson yrkar på att ärendet återremitteras med motivet att ge Aleborna
en information i ärendet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2005-05-30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

Forts. Kf § 62

Dnr 57/05

Boel Holgersson yrkar på att ärendet återremitteras med motivet att höra efter vad
invånarna i Ale tycker och vill. Boel Holgerssons yrkande tillstyrks av Roland Wall,
Kjell Klerfors, Rose-Marie Fihn, Torbjörn Köre och Ingemar Serneby.
I anslutning till yrkandet från Boel Holgersson överlämnas namnunderskrifter mot att
ändra namn på tätorterna Nol och Nödinge.
Inlägg
Inlägg görs av Tommy Gustafsson, Jan A Pressfeldt, Lars-Ove Hellman och Leif
Gustafsson.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall återremitteras eller avgöras
idag och finner att Fullmäktige vill att ärendet återremitteras.
Därefter ställer ordföranden proposition på dels Inga-Lill Anderssons förslag till
motiv och dels Boel Holgerssons förslag till motiv och finner att Fullmäktige bifaller
Inga-Lill Anderssons förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar omröstningspropositionen som Fullmäktige godkänner.
Den som bifaller Inga-Lill Andersson förslag röstar Ja och den som bifaller Boel
Holgersson förslag röstar Nej.
Vid omröstningen avges 32 Ja-röster, 12 nej-röster och 2 avstår.
Ordförande konstaterar att Fullmäktige bifaller Inga-Lill Anderssons förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att ge Aleborna en
information i ärendet
Reservation
Boel Holgersson för centerpartiet, Rose-Marie Fihn, Tore Berghamn och Lars-Erik
Carlbom reserverar sig mot beslutet till förmån för Boel Holgersson förslag.
___
Exp.

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

Omröstningbilaga avseende Kf § 62, 2005-05-30.

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

JA
(bifaller Inga-Lill
Anderssons förslag)
X
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lars Helge Johansson s
Eje Engstrand s
Lars-Ove Hellman s
Lars Ljungberg s
Anette Sernlo s
Willy Kölborg s
Rolf Gustavsson s
Hasse Andersson s
Kent Carlsson s
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
Ingmari Torstensson v
Kenneth Andersson v

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tommy Gustafsson v
Åsa Kasimir Klemedtsson mp
Torbjörn Köre mp
Kjell Klerfors kd
Margareta Axelsson kd
Sune Rydén kd
Birgit Hansson kd
Jan A Pressfeldt ad

X

Justerandes sign

Nej
(bifall Boel Holgerssons förslag)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

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

X
X
X
X
32

12

Summa:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

KF § 63

Dnr KS0087/05

Begäran från Tekniska nämnden om investeringsanslag för GC-väg på gamla
Kilandavägen
Hösten 2004 sökte Ale kommun statsbidrag för trafiksäkerhetsåtgärder på
kommunala gator. Senhösten 2004 kom ett principgodkännande om bidrag från
Vägverket till GC-väg på den del av Gamla Kilandavägen som är kommunal.
Beräknad totalkostnad är 700 000 kronor och avsikten är att projektet genomförs
under 2005. För att finansiera den kommunala delen av projektet krävs 350 000
kronor. Syftet med GC-vägen är att man ska kunna cykla och gå på ett trafiksäkert
sätt till Vimmersjön där både badplats och idrottsplats finns. Tekniska nämnden
ansöker om extra investeringsanslag om 350 000 kronor för att anlägga GC-väg på
den kommunala delen av Gamla Kilandavägen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Annika Axelsson, tf ekonomichef, 2005-04-05.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar Tekniska nämnden investeringsanslag på 350 000
kronor för att anlägga GC-väg på den kommunala delen av Gamla Kilandavägen,
och att anslaget inte kan tas i anspråk utan definitivt beslut om bidrag från
Vägverket.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker genom ianspråktagande av
egna medel.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beviljar Tekniska nämnden investeringsanslag på 350 000
kronor för att anlägga GC-väg på den kommunala delen av Gamla Kilandavägen,
och att anslaget inte kan tas i anspråk utan definitivt beslut om bidrag från
Vägverket.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker genom ianspråktagande av
egna medel.
___
Exp:

Justerandes sign

Annika Axelsson, bitr. ekonomichef
Tekniska Nämnden

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

KF § 64

Dnr KS0067/05

Ansökan om investeringsanslag för upprustning av elljusspår med anledning
av skador orsakade av stormen
Den storm som drog in över Sverige 8-9 januari 2005 orsakade stora skador på kommunens elljusspår. Arbetet med att röja nedfallna träd gjordes redan de två första
veckorna, men stora skador finns även på belysningen på spåren. Barn- och
ungdomsnämnden ansöker hos Kommunfullmäktige om investeringsanslag för
upprustning av elljusspår med anledning av de skador stormen orsakat. Beräknad
kostnad för att återställa elljusspår uppgår till 600 000 kronor. I detta inkluderas även
kostnader för akuta insatser med anledning av stormen som uppgick till 20 000
kronor.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Annika Axelsson, tf ekonomichef, 2005-04-05.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar Barn- och ungdomsnämnden investeringsanslag på
600 000 kronor för reparation av kommunens elljusspår samt andra stormkostnader och överför anslaget till Tekniska nämnden för utförande.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker genom ianspråktagande av
egna medel.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beviljar Barn- och ungdomsnämnden investeringsanslag på
600 000 kronor för reparation av kommunens elljusspår samt andra stormkostnader och överför anslaget till Tekniska nämnden för utförande.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker genom ianspråktagande av
egna medel.
___
Exp:

Justerandes sign

Annika Axelsson, Bitr. ekonomichef
Barn- och ungdomsnämnden

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

KF § 65

Dnr KS0077/05

Frister för sotning enligt lagen om skydd mot olyckor
Med stöd av lagen om skydd mot olyckor har Statens Räddningsverk meddelat i föreskrifter hur ofta sotning ska ske. Den nya lagen ersätter tidigare
Räddningstjänstlagen. Enligt den nya lagen ska kommunen genom egen kommunal
föreskrift bestämma hur ofta sotning ska ske.
Miljö- och byggnämnden har tagit fram ett förslag till frister för sotning som nämnden
i beslut 2005-03-03, föreslår Kommunfullmäktige att anta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång, administrativ chef 2005-04-04.
Miljö- och byggnämndens beslut § 22, 2005-03-03.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar Miljö- och byggnämndens förslag avseende föreskrifter
om frister för sotning, att gälla fr o m 2005-06-01.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar Miljö- och byggnämndens förslag avseende föreskrifter
om frister för sotning, att gälla fr o m 2005-06-01.
___
Exp:

Justerandes sign

Miljö- och Byggnämnden

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

KF § 66

Dnr KS0079/05

Taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarlig vara (LBE)
Miljö- och byggnämnden har inkommit med förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om
skydd mot olyckor och lag om brandfarlig vara. Miljö- och byggnämnden har vid sina
tillsynsbesök enligt den tidigare Räddningstjänstlagen, tagit ut en avgift för tillsynsbesök (brandsyn) enligt den av Kommunfullmäktige fastställda taxan. Denna taxa behöver nu ersättas av annan taxa för att vara anpassad till den tillsyn som skall
bedrivas enligt ”Lag om skydd mot olyckor”.
Sedan den 1 januari 2005 har tillsyn enligt LSO fullt ut ersatt brandsyn enligt räddningstjänstlagen. För brandsyn och tillsyn enligt LBE finns en taxa som bygger på att
verksamheten bedrivs regelbundet och avgiften är schabloniserad för olika verksamheter. Se även tjänsteskrivelse från Bo Carlsson, räddningstjänsten
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång och Eva-Marie Ekman, administrativa
avdelningen, 2005-04-21.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar taxan enligt bilaga ”Taxa för tillsyn enligt Lag om
skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor” enligt
räddningstjänstens skrivelse daterad 2005-01-19. Taxan gäller från den 1 juli
2005.
2. Kommunfullmäktige beslutar att från den 30 juni 2005 upphäva tidigare beslutad
taxa för brand och tillsyn antagen i Kommunfullmäktige 2003-12-04 § 154.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar taxan enligt bilaga ”Taxa för tillsyn enligt Lag om
skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor” enligt
räddningstjänstens skrivelse daterad 2005-01-19. Taxan gäller från den 1 juli
2005.
2. Kommunfullmäktige beslutar att från den 30 juni 2005 upphäva tidigare beslutad
taxa för brand och tillsyn antagen i Kommunfullmäktige 2003-12-04 § 154.
___
Exp:

Justerandes sign

Miljö- och byggnämnden

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

KF § 67

Dnr KS0037/05

Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor 2005-2007
2004-01-01 ersattes Räddningstjänstlagen med Lag om skydd mot olyckor SFS
2003:778, fortsättningsvis benämnd LSO. LSO syftar till att skydda människors liv,
hälsa, egendom och miljö genom att förebygga bräder och andra olyckor förutom
bränder.
Enligt LSO ska handlingsprogram skapas för kommunens olycksförebyggande- och
utryckande verksamhet, Ale kommun har valt att skapa ett gemensamt dokument för
de båda verksamheterna. LSO ger utrymme för att även arbeta med olyckor som inte
nödvändigtvis leder till räddningsinsats, vilket Ale kommun hat tagit fasta på.
Handlingsprogrammet ska ange mål för kommunens verksamhet, risker som kan föranleda räddningsinsats och hur kommunens förebyggande verksamhet är organiserad.
Handlingsprogrammet för den utryckande verksamheten ska även ange vilken
förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att utföra räddningsinsatser.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång och Sara Flood, administrativa avdelningen,
2005-04-20
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslag till handlingsprogram enligt Lag om skydd mot
olyckor för period 2005-2007.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att utarbeta en årlig
handlingsplan.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar förslag till handlingsprogram enligt Lag om skydd mot
olyckor för period 2005-2007.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att utarbeta en årlig
handlingsplan.
__
Exp:

Justerandes sign

Samtliga nämnder
Håkan Spång
Lars Anderman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

KF § 68

Dnr KS0008/05

Översyn av Överförmyndarnämndens resurser
Kommunledningskontoret har genomfört en översyn av Överförmyndarnämndens
resurser, i syfte att bedöma om de två ledamöterna i nämnden, som på delegation
från Överförmyndarnämnden, handlägger och ansvarar för verksamheten bör ges
ytterligare tid för sitt uppdrag och därmed ett högre arvode för detta.
Översynen har utgått från det antal aktiva akter, omfattande god manskap, förvaltarskap och förmyndarskap, som finns idag och hur utvecklingen av antalet har sett ut
under de senaste tio åren.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Gunilla Hall, kvalitetschef 2004-01-17
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 januari 2005 utöka omfattningen av
handläggaruppdraget för Överförmyndarnämndens verksamhet till att omfatta
totalt en heltidsresurs, i nuläget fördelat på 2 halvtidsresurser.
2. Kommunfullmäktige beslutar att fr o m 1 januari 2005 ska handläggararvodet för
överförmyndarverksamheten motsvara 13.000 kr/månad per halvtidsresurs.
3. Kommunfullmäktige beslutar att handläggararvodet i övrigt följer kommunens
arvodesbestämmelser för förtroendevalda.
4. Kommunfullmäktige noterar att en arvodeshöjning ryms inom Överförmyndarnämndens utökade kommunbidrag för 2005.
___
Jarl Karlsson och Boel Holgersson meddelar att man inte deltar i beslutet p g a jäv.
Roland Wall, Lars Erik Carlbom, Daga Johansson och Tore Berghamn deltar inte i
beslutet.
Yrkande
Leif Gustafsson, Inga-Lill Andersson och Hasse Andersson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Inlägg
Inlägg görs av Jan A Pressfeldt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(32)

Sammanträdesdatum
2005-05-30

Forts. Kf § 68

Dnr 8/05

BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 januari 2005 utöka omfattningen av
handläggaruppdraget för Överförmyndarnämndens verksamhet till att omfatta
totalt en heltidsresurs, i nuläget fördelat på 2 halvtidsresurser.
2. Kommunfullmäktige beslutar att fr o m 1 januari 2005 ska handläggararvodet för
överförmyndarverksamheten motsvara 13.000 kr/månad per halvtidsresurs.
3. Kommunfullmäktige beslutar att handläggararvodet i övrigt följer kommunens
arvodesbestämmelser för förtroendevalda.
4. Kommunfullmäktige noterar att en arvodeshöjning ryms inom överförmyndarnämndens utökade kommunbidrag för 2005.
___
Exp:

Justerandes sign

Överförmyndarnämnden
Personalenheten

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

KF § 69

Dnr KS0046/04

Svar på motion från Jan Skog, ad, om utträde ur Västtrafik
Jan Skog, Aledemokraterna, väckte 2004-02-23 en motion, om att Ale kommun
omedelbart skall begära utträde ur västtrafik.
Motionären föreslog med hänvisning till motionen:
Att Ale kommun omedelbart utträder ur västtrafik
Att Ale kommun försäljer sin del av aktierna i Västtrafik AB.
Västtrafik är, enligt motionären, ”en jättelik apparat vars värde är litet men vars kostnad är stor”. Enligt motionären har ”färdtjänst och övriga specialtransporter försämrats, bussförbindelser och tågförbindelser försämras nästan undantagslöst då mer och
mer av pengarna går åt till så kallade overheadkostnader”
Synpunkter på motionens förslag har inhämtats från Barn- och ungdomsnämnden
samt Vård- och omsorgsnämnden. Barn- och ungdomsnämnden konstaterar i sitt
yttrande daterat 2004-05-12 Bun §54 bl a att skolskjutsarna fungerar bra med de
entreprenörer som sköter transporterna idag och man ser därför inga skäl till
förändring.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår i ett svar daterat 2004-06-18 § VON 34
Kommunfullmäktige att motionen avslås.
Kommunledningskontoret anser att kommunen i dagsläget har en bra och kostnadseffektiv kollektivtrafik och ser ingen anledning till säga upp avtalet med Västtrafik.
Karaktären på kommunens busslinjedragning där de allra flesta linjer utgår från
Göteborg, och därmed ligger under definitionen regionala linjer, gynnar starkt Ale
kommun ekonomiskt. I den kommande busstidtabellen får också mellersta och södra
delarna av kommunen 15-minuterstrafik under högtrafik, vilket är lika bra bussturtäthet som de flesta områden i Storgöteborg har idag.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Lennart Nilsson och Karin Blechingberg,
samhällplaneringsavdelningen, 2005-04-11.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Inlägg
Inlägg görs av Rose-Marie Fihn, som samtidigt överlämnar en protokollsanteckning
till Fullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

Rose-Marie Fihn, Lars-Erik Carlbom, Daga Johansson och Tore Berghamn deltar inte
i beslutet.
Forts. Kf § 69
Dnr 46/04
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ordföranden ställer därefter frågan om Fullmäktige bifaller att
protokollsanteckningen får läggas till ärendet, och finner att Fullmäktige avslår RoseMarie Fihns begäran.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs
Den som bifaller att Rose-Marie Fihns begäran röstar Ja den som avslår röstar Nej.
Vid omröstning avges 41 Ja-röster, 1 Nej-röst och 6 avstår.
Ordförande konstaterar att Fullmäktige bifaller Rose-Marie Fihns begäran.
Hur var och en röstar framgår av omröstningsbilagan till detta protokoll.
Protokollsanteckning
Folkpartiet liberalerna Ale känner stor sympati för motionen eftersom vi, som enda
parti i Ale Kommunfullmäktige, sa bestämt NEJ till ett inträde i detsamma.
Vi skulle vilja yrka bifall till motionen. Men det är en omöjlighet enär vi då skulle stå
utan både kollektivtrafik och färdtjänst.
Som en markering på vårt missnöje med Västtrafik avstår vi från att deltaga i
beslutet.
___
Exp:

Justerandes sign

Motionären

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Omröstningbilaga avseende Kf § 69, 2005-05-30.

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
Eje Engstrand s
Lars-Ove Hellman s
Lars Ljungberg s
Anette Sernlo s
Willy Kölborg s
Rolf Gustavsson s
Hasse Andersson s
Kent Carlsson s
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
Ingmari Torstensson v
Kenneth Andersson v
Maj Eriksson Rahm
Tommy Gustafsson v
Åsa Kasimir Klemedtsson mp
Torbjörn Köre mp
Kjell Klerfors kd
Margareta Axelsson kd
Sune Rydén kd
Birgit Hansson kd
Jan A Pressfeldt ad
Justerandes sign

JA
(bifall, Rose-Marie Fihns
begäran)
X
X
X
X
X
X
X

Nej
(avslag )

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

X
X
X
X
41

1

Summa:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

KF § 70

Dnr KS0131/04

Svar på motion från Lars-Åke Ellbén, mp, om att låta Furulundsområdet i
Alafors bli ett naturreservat
Lars Åke Ellbén, Miljöpartiet de gröna, väckte 2004-06-21 en motion om att göra
Furulundsområdet i Alafors till naturreservat.
Motionären föreslog med hänvisning till motionen att:
- hela Furulundsområdet från Mossvägen/Pumpstigen och större delen av elljusspåret
inrättas som naturreservat.
- i skötselplanen för området införs ett särskilt skydd för nyckelbiotopen längs
Mossens väg innebärande att inte heller någon avverkning av skog sker på platån
ovan Pumpstigen/Furulundsvägen.
- i förberedelserna för naturreservatet utreds hur tätortsnära naturområden i Ale
kommun ska skyddas för exploatering och kraftig skogsavverkning i framtiden som
kan ligga till grund för hur tätortsnära naturområden ska tas tillvara i kommande
översiktsplan.
Kommunens tätortsnära natur kommer att behandlas i kommunens pågående arbete
med att utarbeta ett naturvårdsprogram. Vidare bedrivs allt skogsbruk i de
kommunalägda skogarna enligt FSCs kriterier. Kommunledningskontoret anser att
dessa pågående åtgärder för närvarande är tillräckliga för furulundsområdet och
föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Lennart Nilsson och Karin Blechingberg,
samhällplaneringsavdelningen, 2005-04-19.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Yrkanden
Åsa Kasimir Klemedtsson yrkar bifall till motionen
Eje Engstrand, Willy Kölborg, Kenneth Andersson, Sune Rydén och Thor Eliasson
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag
Inlägg
Inlägg görs av Lars-Ove Hellman, Torbjörn Köre och Ingela Nordhall

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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Forts. Kf § 70

Dnr 131/04

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Kommunstyrelsen förslag och dels Åsa
Kasimir Klemedtssons yrkande, och finner att Fullmäktige bifaller
Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Exp:

Justerandes sign

Motionären

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

KF § 71

Dnr KS0171/04

Svar på motion från Åsa Kasimir Klemedtsson, mp, om möjliggörande av
miljömål och kollektivtrafik
Åsa Kasimir Klemedtsson, Miljöpartiet de gröna, väckte 2004-09-27 en motion om
möjliggörande av miljömål och kollektivtrafik.
Motionären föreslog med hänvisning till motionen att Ale kommun i samarbete med
Västtrafik åtgärdar så att:
Antalet turer i kollektivtrafiken i Ale kommun ökar med minst 10% från dagens nivå
till senast 2006. För att därefter öka så att det blir möjligt för alla att åka med
kollektivtrafiken.
Bussar som måste köpas in drivs med förnyelsebara bränslen, vilka ger upphov till
minimala mängder koldioxid.
Kollektivtrafiken ses som en nödvändig investering i en hållbar framtid där även våra
barn och barnbarn kan få uppleva välfärd.
Bussarnas framkomlighet prioriteras framför annan trafik.
Taxorna blir lägre och rättvisa (resans längd avgör) så att kollektivresande väljs
framför bilkörande.
Det blir möjligt att ta med sig cykel vid resande med pendeltåg.
Inför den nya busstidtabellen, som börjar gälla 2005-06-12, har Ale kommun och
Västtrafik i samarbete sett över alla busslinjer och busstopp i kommunen för att inom
befintlig kostnadsram göra förbättringar och effektiviseringar.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Lennart Nilsson och Karin Blechingberg,
samhällplaneringsavdelningen, 2005-04-15.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen genom redovisningen anses besvarad.
___
Yrkanden
Inga-Lill Andersson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag
Åsa Kasimir Klemedtsson yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordf ställer proposition på dels Kommunstyrelsen förslag och dels Åsa Kasimir
Klemedtssons yrkande, och finner att Fullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen genom redovisningen anses besvarad.
Reservation
Åsa Kasimir Klemedtsson för Miljöpartiet dom gröna, reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt eget yrkande.
Exp: Motionären
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

KF § 72

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.
Inga-Lill Andersson besvarar motionen, skriftligt svar lämnas.
Inlägg görs av Rose-Marie Fihn som samtidigt tackar för svaret, debatt uppstår med
inlägg av Hasse Andersson, Leif Gustafsson och Jarl Karlsson.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar debatten avslutad med anledning av interpellationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

KF § 73

Dnr 105/05

Motion från Rose-Marie Fihn, fp, om sk "Fixar-Frasse tjänster"
Rose-Marie Fihn har lämnat in motion, 2005-04-26, om sk "Fixare- Frasse-tjänster",
ett stöd för äldre och handikappade med olika små jobb i hemmiljön.
Motionären föreslår med hänvisning till motionen:
Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun inrättar "Fixar-Frasse-Tjänster".
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller att motionen får väckas.
2. Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen.
___
Exp:

Justerandes sign

Håkan Spång
Maria Olegård

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

KF § 74

Dnr 120/05

Motion från Roland Wall, Boel Holgersson och Marianne Olsson
Centerpartiet, om planering för centrumbyggnad i Älvängen
Roland Wall, Boel Holgersson och Marianne Olsson har lämnat in en motion, 200505-13, om planering för centrumbyggnad i Älvängen.
Motionärerna föreslår med anledning av motionen:
Kommunfullmäktige bifaller att i Älvängens centrumplan reserveras utrymme för en
centralt belägen byggnad inrymmande de funktioner som beskrivs i motionen.
Kommunfullmäktige bifaller att Älvängens kulturbärare och pensionärsföreningar ges
tillfälle och möjlighet att påverka centrumbyggnadens funktioner.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller att motionen får väckas.
2. Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen.
___
Exp:

Justerandes sign

Håkan Spång
Maria Olegård

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

KF § 75

Dnr 118/05

Interpellation från Åsa Kasimir Klemedtsson, mp, till Kommunstyrelsens
ordförande om möjliggörande av miljömål och kollektivtrafik.
Åsa Kasimir Klemedtsson har lämnat en interpellation, 2005-05-18, om
möjliggörande av miljömål och kollektivtrafik.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar att intepellationen besvaras vid Fullmäktiges
sammanträde 2005-06-20.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-05-30

KF § 76

Dnr 128/05

Motion från Ewa Johansson, aledemokraterna, om att slopa sammanträdesarvoden för ordinarie ledamöter och suppleanter vid kommunfullmäktiges
sammanträde.
Ewa Johansson ad, har lämnat in en motion, 2005-05-30, om att slopa
sammanträdesarvoden för ordinarie ledamöter och suppleanter vid
kommunfullmäktiges sammanträde.
Motionären föreslår med anledning av motionen:
Kommunfullmäktige slopar sammanträdesarvodena för ordinarie ledamöter och
suppleanter vid kommunfullmäktiges sammanträden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller att motionen får väckas.
2. Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen.
___
Exp:

Justerandes sign

Håkan Spång
Maria Olegård

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2005-05-30

KF § 77
Delgivningar
1. Handikapprådets protokoll 2005-01-25, §§ 1-5
2. Pensionärsrådets protokoll 2005-02-14, §§ 1-6
Kommunfullmäktige beslutar vid sitt sammanträde 2005-04-25, att bordlägga
ärendet.
___
1. Ungdomsstyrelsen, Är din kommun Årets ungdomskommun? Inbjudan att
nominera. www.ungdomsstyrelsen.se
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar delgivningarna till protokollet.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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