PROTOKOLL

1(18)

Sammanträdesdatum
2005-09-26
A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30 - 21:35

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
Elisabeth Bredesen s
Eje Engstrand s
Lars-Helge Johansson s, tj.g. ers. för Lars-Ove Hellman s
Tyrone Hansson s
Kent Carlsson s, tj.g. ers. för Anette Sernlo s
Willy Kölborg s
Rolf Gustavsson s
Hasse Andersson s
Jeanette Linde s
Jessica Forsell s, tj.g. ers. för 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
Bengt Englund c, tj.g. ers. för Marianne Olsson c
Göran Karlsson v
Birgitta Andersson v
Kenneth Andersson v
I-M Torstensson v, tj.g. ers. för Stefan Grahn v
Tommy Gustafsson v
Åsa Kasimir Klemedtsson mp
L-Å Ellbén mp, tj.g. ers. för Torbjörn Köre mp

Utses att justera

Inga-Lill Andersson

Chatarina Engström kd, tj.g. ers. för Kjell Klerfors kd
Margareta Axelsson kd
Birgit Hansson kd, tj.g. ers. för Sune Rydén kd
Samira Samaha kd
Jan A Pressfeldt ad
Jan Skog ad
Robert Hurtig ad, tj.g. ers. för Ingela Nordhall ad
Ewa Johansson ad
Ersättare och övriga deltagare:
Åke Johansson m
Fredrik Johansson m
Bengt Lewin m
Anita Engström s
Jim Aleberg s
Jan Rosenberg fp
Stig Fredriksson, kommundirektör
Ionie Oskarson § 98
Ann-Christine Friberg, sekreterare
Håkan Spång, administrativ chef
Birgitta Fredén, VoO, § 108
Christina Winge, Polisen, § 108
Björn Ringholm, BoU, § 108

Leif Gustafsson

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Alafors 2005-10-04 kl 14.00
Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 98 - 110
Ann-Christine Friberg

Ordförande
Stina-Kajsa Melin
Justerande
Inga-Lill Andersson

Leif Gustafsson

PROTOKOLL

2(18)

Sammanträdesdatum
2005-09-26

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2005-09-26

Datum för anslags uppsättande

2005-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Alafors

Datum för anslags nedtagande

2005-10-27

Underskrift

Ann-Christine Friberg

__________________________________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-09-26

KF § 98
Presentation av Stig Fredriksson, ny kommundirektör
Stina-Kajsa Melin, ordförande, tackar avgående kommundirektör Ionie Oskarson för
ett väl utfört arbete i Ale kommun och önskar henne lycka till i hennes framtida uppdrag.
Ionie Oskarson tackar för sig och önskar Ale kommun lycka till.
Stina-Kajsa Melin hälsar därefter Stig Fredriksson, ny kommundirektör, välkommen
med förhoppning om ett gott samarbete.
Stig Fredriksson presenterar kort sig själv och sin bakgrund. Stig har tidigare arbetat
som stadsdirektör i Trollhättan i åtta år och har stor erfarenhet av kommunalt arbete.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige tackar Ionie Oskarson och hälsar Stig Fredriksson välkommen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-09-26

KF § 99

Dnr 3/05

Begäran från Peder Sahlin (ad) om entledigande från sitt uppdrag i Tekniska
nämnden
Peder Sahlin (ad) begär i skrivelse, 2005-08-31, att få bli entledigad från sitt uppdrag
som ledamot i Tekniska nämnden.
Valberedningens förslag till Fullmäktige:
Kommunfullmäktige entledigar Peder Sahlin (ad) från sitt uppdrag som ledamot i Tekniska nämnden fr o m 2005-10-01
Kommunfullmäktige utser Ulf-Göran Solving (ad) till ny ledamot i Tekniska nämnden
för tiden t o m 2006-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Peder Sahlin (ad) från sitt uppdrag som ledamot i
Tekniska nämnden fr o m 2005-10-01
2. Kommunfullmäktige utser Ulf-Göran Solving (ad) till ny ledamot i Tekniska
nämnden för tiden t o m 2006-12-31.
___
Exp: Peder Sahlin
Ulf-Göran Solving
Tekniska nämnden
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-09-26

KF § 100

Dnr 3/05

Begäran från Bengt Stahlman (v) om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Vård- och omsorgsnämnden
Bengt Stahlman (v) begär i skrivelse, 2005-09-05, att få bli entledigad från sitt uppdrag
som ersättare i Vård- och omsorgsnämnden.
Valberedningens förslag till Fullmäktige:
Kommunfullmäktige entledigar Bengt Stahlman (v) från sitt uppdrag som ersättare i
Vård- och omsorgsnämnden fr o m 2005-10-01.
Kommunfullmäktige utser Johnny Sundling (v) till ny ersättare i Vård- och omsorgsnämnden för tiden t o m 2006-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Bengt Stahlman (v) från sitt uppdrag som ersättare
i Vård- och omsorgsnämnden fr o m 2005-10-01.
2. Kommunfullmäktige utser Johnny Sundling (v) till ny ersättare i Vård- och
omsorgsnämnden för tiden t o m 2006-12-31.
___
Exp: Bengt Stahlman
Johnny Sundling
Vård- och omsorgsnämnden
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-09-26

KF § 101

Dnr 175/05

Fastställande av sammanträdesdagar för Kommunfullmäktiges sammanträden
under år 2006
Kommunledningskontoret har, i samråd med fullmäktiges presidium, upprättat följande förslag till sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige 2006:
Månad

Datum

Anmärkning

Januari

30

Februari
Mars

27
27

April
Maj

24
29

juni

19

Information om nämndernas
detaljbudgetar
Årsredovisning för 2005
Bolagsstämma Alebyggen och Ale
Utveckling
Sammanträdet börjar kl 17.00
Avrapportering från vårens
ortsutvecklingsmöten
Strategisk plan 2007-2009 med
budget för år 2007
Sammanträdet börjar kl 15.00

Juli
Augusti
September
Oktober
November

28
25
30
6

November

27

December

11

Informationsmöte
Delårsbokslut
Val av nya Kommunfullmäktiges
presidium och valberedning
Avrapportering från höstens
ortsutvecklingsmöten
Val av nya ledamöter och ersättare
till Revisorerna, Valnämnden,
Kommunstyrelsen, nämnderna m fl.

Lokal:

Alafors Medborgarhus, Alafors
Vid behov eller önskemål kan Fullmäktiges sammanträden förläggas på annan
plats i kommunen.

Tidpunkt:

Kl 18.30 (kl 17.00 den 27 mars och kl 15.00 den 19 juni)

BESLUT
1. Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2006 enligt upprättat förslag.
___
Exp: Nämnderna
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-09-26

KF § 102

Dnr KS0132/05

Svar på interpellation från Rose-Marie Fihn (fp) till Barn- och ungdomsnämndens ordförande om avgifter vid skolutflykter
Rose-Marie Fihn (fp) har lämnat en interpellation, 2005-06-07, till Barn- och ungdomsnämndens ordförande.
Interpellantens fråga är:
Hur är situationen i Ale kommun? Behöver barn betala avgifter för att delta vid skolutflykter?
Tvingas föräldrar ansöka om ekonomiskt bistånd för att ha råd med detta?
Hur ser Barn- och ungdomsnämndens ordförande på detta?
BESLUT vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2005-08-29:
1. Kommunfullmäktige bordlägger frågan till nästa sammanträde.
___
Eje Engstrand, Barn- och ungdomsnämndens ordförande, besvarar interpellationen.
Skriftligt svar har tidigare skickats ut med sammanträdeshandlingarna.
Inlägg görs av Rose-Marie Fihn som tackar för svaret. Inlägg görs också av Willy
Kölborg och Daga Johansson.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar debatten avslutad med anledning av interpellationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-09-26

KF § 103

Dnr 161/05

Svar på fråga från Robert Hurtig, ad, till Kommunstyrelsens ordförande om
redovisning av bilpool
Robert Hurtig (ad) har 2005-08-11 lämnat fråga till Kommunstyrelsens ordförande om
redovisning av bilpool.
Frågeställaren ifrågasätter redovisad miljövinst och redovisning i årsredovisningen
samt frågar om revisorerna kommer att titta på Kommunfullmäktiges beslutsunderlag.
BESLUT vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2005-08-29:
1. Kommunfullmäktige bordlägger frågan till nästa sammanträde.
___
Inga-Lill Andersson besvarar frågan.
Inlägg görs av Robert Hurtig som tackar för svaret.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar svaret till handlingarna.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-09-26

KF § 104

Dnr KS0019/05

Ombudgetering av det bundna kontot för institutionsplaceringar inom Vårdoch omsorgsnämndens kommunbidragsram 2005
(Au § 161, Ks § 146)
Kommunstyrelsen uppdrog, 2005-02-15 § 28, åt Vård- och omsorgsnämnden att i
samband med tertialrapport I upprätta förslag till omfördelning av kommunbidragen
för 2005 från det bundna kontot för institutionsplaceringar till Vård- och omsorgsnämndens övriga kommunbidrag för att möjliggöra alternativa insatser.
Vård- och omsorgsförvaltningen har beräknat alla nu kända kostnader som enligt
uppdraget skall bokföras på det bundna kontot och reserverat medel för skattade
behov resten av året. Med detta som utgångspunkt föreslår Vård- och omsorgsnämnden att det avsätts 19,0 Mkr till det bundna kontot 2005.
Nuvarande budget för det bundna kontot uppgår till 34,7 Mkr och Vård- och
omsorgsnämndens förslag är att 15,7 Mkr omförs till Vård- och omsorgsnämndens
övriga kommunbidragsram. Förslag på ny budget 2005 för det bundna kontot är
således 19,0 Mkr.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att omföringen ligger i linje med det
uppdrag som Kommunstyrelsen lämnat till Vård- och omsorgsnämnden. I tjänsteskrivelse från förvaltningschef Sven-Olof Frisk, Vård- och omsorgsförvaltningen lämnas
en detaljerad redogörelse för hur beviljat kommunbidrag fördelas om från det bundna
kontot för institutionsplaceringar till nämndens övriga verksamhet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Helene Ramert och Annika Axelsson, ekonomiavdelningen 200508-17.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige omfördelar de 34,7 Mkr som för närvarande finns på det
bundna kontot så att 19,0 Mkr kvarstår på det bundna kontot och att 15,7 Mkr
överförs till Vård- och omsorgsnämndens övriga kommunbidragsram för att möjliggöra alternativa insatser för att på sikt minska kostnaderna för vård av barn,
ungdomar och vuxna på institution.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-09-26

Forts. Kf § 104

Dnr KS0019/05

BESLUT
1. Kommunfullmäktige omfördelar de 34,7 Mkr som för närvarande finns på det
bundna kontot så att 19,0 Mkr kvarstår på det bundna kontot och att 15,7 Mkr
överförs till Vård- och omsorgsnämndens övriga kommunbidragsram för att möjliggöra alternativa insatser för att på sikt minska kostnaderna för vård av barn,
ungdomar och vuxna på institution.
___
Exp: Kommunledningskontoret
Vård- och omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-09-26

KF § 105

Dnr KS0128/04

Tekniska nämndens svar på uppdrag från fullmäktige om utredning kring
förutsättningarna för anslutning till Räddningstjänsten i Storgöteborg
(Au § 163, Ks § 147)
Fullmäktige har i beslut uppdragit till Tekniska nämnden att utreda förutsättningarna
för en anslutning till Räddningstjänsten i Storgöteborg och att detta ska ske i samarbete med Kungälvs kommun.
Räddningstjänsten i Storgöteborg har meddelat Tekniska nämnden att man för närvarande inte har möjlighet att ta emot nya medlemmar. Med anledning av detta besked
beslutade Tekniska nämnden, 2005-06-22, § 64, att meddela Fullmäktige att uppdraget
att utreda förutsättningarna för anslutning till Räddningstjänsten i Storgöteborg inte är
aktuellt i dagsläget.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång, administrativ chef, 2005-08-11.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige noterar Tekniska nämndes beslut och återtar uppdraget att
utreda förutsättningarna för anslutning till Räddningstjänsten i Storgöteborg, då
detta inte är aktuellt i dagsläget.
___
Inlägg
Inlägg görs av Willy Kölborg.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar Tekniska nämndes beslut och återtar uppdraget att
utreda förutsättningarna för anslutning till Räddningstjänsten i Storgöteborg, då
detta inte är aktuellt i dagsläget.
___
Exp: Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-09-26

KF § 106

Dnr KS0138/05

Svar på motion från Inga-Lill Andersson, Lars-Ove Hellman och Lars-Gunnar
Wallin, s, rörande sammanhållen planläggning av norra Älvängen
(Au § 164, Ks § 148)
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har genom Inga-Lill Andersson, LarsOve Hellman och Lars-Gunnar Wallin i Kommunfullmäktige 2005-06-20 väckt en
motion om sammanhållen planläggning av norra Älvängen.
Förvaltningen anser att motionen skall tillstyrkas med tolkningen att en sammanhållen
planläggning av norra Älvängen skall ske genom att tre olika områden koordineras tidsmässigt. Detta innebär att Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra till Kommunstyrelsen att samordnat planera för bostäder och kommunal service på Svenstorpsområdet och Paradisområdet samt för handel, kontor och industri på området mellan
Repslagarvägen och Håkan Anderssons Mekaniska AB.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef 2005-08-14.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen om sammanhållen planläggning av norra
Älvängen med tolkningen att planarbetet med områdena Svenstorp, Paradisområdet och området mellan Repslagarvägen och Håkan Anderssons Mekaniska AB
skall samordnas tidsmässigt.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att besluta om planeringen.
___
Yrkanden
Leif Gustafsson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Inlägg
Inlägg görs av Inga-Lill Andersson och Jan Skog.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen om sammanhållen planläggning av norra
Älvängen med tolkningen att planarbetet med områdena Svenstorp, Paradisområdet och området mellan Repslagarvägen och Håkan Anderssons Mekaniska AB
skall samordnas tidsmässigt.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att besluta om planeringen.
___
Exp: Kommunledningskontoret
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-09-26

KF § 107

Dnr KS0178/04

Svar på motion från Centern i Ale om förslag till förstärkning av Skepplanda
tätort
(Au § 168, Ks § 149)
För Centern i Ale väckte Roland Wall, Boel Holgersson, Marianne Olsson, Åke
Niklasson och Bengt Englund en motion om:
- Att den detaljplan som är benämnd ”Skepplanda södra” med trafikmatning via
Alingsåsvägen föreslås användas till Ale kommuns tredje golfbana.
- Att nytt förslag till byggnation föreslås norr om nuvarande Skepplandabebyggelsen
mot Ryk och ianspråktagande av fastigheterna Raddargårdarna.
- Att Skepplandavägen byggs om så att trafiken leds utanför bebyggelsen, enligt en
gammal vägplan.
Motionärerna föreslår även:
- Att Skepplanda simhall utökas med en hall för bowling.
- Att läktare skapas i nuvarande handbollshall.
- Att med det stora utbudet av idrottsaktiviteter behöver simhallsområdet utökas
med ytterligare möjligheter till t.ex. handbollsspel och innebandy.
Motionärerna anser att när ovanstående åtgärder blir verklighet kommer Skepplanda
tätort med befintlig handel att utvecklas. Handelsområdet kommer vid en folkmängdsökning att kunna utökas med ytterligare affärsenheter.
Barn- och ungdomsnämnden förordar att motionen i den del som gäller ny- och ombyggnad av idrottshall avslås. Nämnden anser att behovet av anläggningar för föreningsverksamhet, samt tidfördelning i kommunens idrottshallar, ingår i det dagliga
arbetet på förvaltningen.
Utbildnings- och kulturnämnden gör bedömningen att utifrån områdets kulturhistoriska värde bör nyetableringar i området göras med försiktighet.
Kommunens markanvändning, och därmed motionärernas frågeställningar i detta avseende, kommer att behandlas i den kommande översiktsplanen.
Kommunledningskontoret föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Lennart Nilsson och Anne-Marie Carlsson, samhällsplaneringsavdelningen 2005-06-27.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-09-26

Forts. Kf § 107

Dnr KS0178/04

Reservation vid Kommunstyrelsens sammanträde 2005-09-13
Roland Wall och Jan A Pressfeldt reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland
Walls förslag.
___
Yrkanden
Roland Wall yrkar bifall till motionen. Bengt Englund och Jan A Pressfeldt tillstyrker
Roland Walls bifallsyrkande.
Inga-Lill Andersson och Jarl Karlsson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Inlägg
Inlägg görs av Lars-Helge Johansson och Rose-Marie Fihn.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Kommunstyrelsens förslag och dels på Roland
Walls bifallsyrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar omröstningspropositionen som Fullmäktige godkänner.
Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som bifaller Roland
Walls förslag röstar Nej.
Vid omröstningen avges 33 Ja-röster, 10 nej-röster och 5 avstår.
Ordföranden konstaterar att Fullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Centerpartiet, Aledemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för Roland Walls yrkande om bifall till motionen.
___
Exp: Motionärerna
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-09-26

Omröstningsbilaga Kf § 107

JA (bifall KS)

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
Elisabeth Bredesen s
Eje Engstrand s
Lars-Helge Johansson s
Tyrone Hansson s
Kent Carlsson s
Willy Kölborg s
Rolf Gustavsson s
Hasse Andersson s
Jeanette Linde s
Jessica Forsell 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
Bengt Englund c
Göran Karlsson v
Birgitta Andersson v
Kenneth Andersson v
Ingmarie Torstensson v
Tommy Gustafsson v
Åsa Kasimir Klemedtsson mp
Lars-Åke Ellbén mp
Chatarina Engström kd
Margareta Axelsson kd
Birgit Hansson kd
Samira Samaha kd
Jan A Pressfeldt ad
Jan Skog ad
Robert Hurtig ad
Ewa Johansson ad
Stina-Kajsa Melin s, ordförande

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

Summa:

33

Justerandes sign

Nej (bifall Roland Wall)

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10
Utdragsbestyrkande

5
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Sammanträdesdatum
2005-09-26

KF § 108
Information
- Ett folkhälsoarbete för kvinnofrid.
Jarl Karlsson, ordförande för Vård- och omsorgsnämnden, Birgitta Fredén, folkhälsoplanerare, vård- och omsorgsförvaltningen och Cristina Winge från Polisen redogör
för ett folkhälsoarbete för kvinnofrid - om mäns kränkningar och våld mot kvinnor
och barn i nära relationer.
- Kvalitetsredovisning för Ale kommuns grundskolor 2004
Eje Engstrand, ordförande Barn- och ungdomsnämnden och Björn Ringholm, förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen redovisar Barn- och ungdomsnämndens kvalitetsredovisning för Ale kommuns grundskolor 2004. Kvalitetsredovisning
upprättas av varje skola varje år och innehåller en bedömning av måluppfyllelse och
åtgärder som man tänker vidta om målen inte uppfylls. Kommunen lämnar, med skolornas kvalitetsredovisning som grund, en kvalitetsredovisning till Skolverket.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-09-26

KF § 109

Dnr 177/05

Motion från Jan A Pressfeldt, ad, till Ale Kommunfullmäktige om upprensning
och belysning av stenbron över Fors-ån vid Vadbacka
Jan A Pressfeldt, ad, har lämnat motion, daterad 2005-09-18, till Kommunfullmäktige.
Motionären föreslår följande åtgärder vid stenbron över Fors-ån vid Vadbacka:
- att området röjs, buskarna tas bort och de stora träden glesas upp eller sågas ner så
att bron åter kan beskådas
- att bron illumineras med indirekt belysning t ex under stenvalven för att framhäva
gårdagens valvbyggnadsteknik som krävde stor kunskap och skicklighet att utföra
- att de fula ”cementgrisarna” tas bort och ersätts med något bättre
- om det går: att den ursprungliga stenbeläggningen återskapas (dvs asfalten tas bort)
= farthinder.
Motionären föreslår att åtgärderna med fördel kan utföras tillsammans med lokala
företag/sponsorer.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller att motionen får väckas.
2. Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen.
___
Exp: Håkan Spång
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(18)

Sammanträdesdatum
2005-09-26

KF § 110

Dnr 182/05

Motion från Ingmarie Torstensson, Kenneth Andersson och Göran Karlsson för
vänsterpartiets fullmäktigegrupp om Familjecentrum.
Ingmarie Torstensson, Kenneth Andersson och Göran Karlsson, för vänsterpartiets
Fullmäktigegrupp, har lämnat in motion, 2005-09-22, om Familjecentrum.
Motionärerna föreslår med hänvisning till motionen:
Kommunfullmäktige tillsätter en arbetsgrupp av politiker och tjänstemän som arbetar
fram ett förslag beträffande var och hur ett "Familjecentrum" kan bli verklighet i
framtiden.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller att motionen får väckas.
2. Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen.
___
Exp: Håkan Spång
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

