PROTOKOLL
1(34)
Sammanträdesdatum
2005-12-12
Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 17:30 - 19:35

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
Elisabeth Bredesen s
Eje Engstrand s
Lars-Ove Hellman s
Lars-Helge Johansson s, tj.g. ers. för Tyrone Hansson s
Anette Sernlo s
Willy Kölborg s
Rolf Gustavsson s
Hasse Andersson s
Jeanette Linde 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
Ingmarie Torstensson v, tj.g. ers. för Göran Karlsson v
Birgitta Andersson v
Kenneth Andersson v
Stefan Grahn v
Tommy Gustafsson v
Åsa Kasimir Klemedtsson mp
Torbjörn Köre mp

Utses att justera

Kjell Klerfors kd
Margareta Axelsson kd
Chatarina Engström kd, tj.g. ers. för Sune Rydén kd
Birgit Hansson kd, tj.g. ers. för Samira Samaha kd
Lars Erlandsson ad, tj.g. ers. för Jan A Pressfeldt ad
Jan Skog ad
Anita Ahlberg ad
Ersättare och övriga deltagare:
Åke Johansson m
Fredrik Johansson m
Bengt Lewin m
Lars-Helge Johansson s
Siv-Britt Svenningsson s
Kent Carlsson s
Jessica Forsell s
Anita Engström s
Jan Rosenberg fp
Bengt Englund c
Åke Niklasson c
Ingmarie Torstensson v
Chatarina Engström kd
Birgit Hansson kd
Lars Erlandsson ad
Stig Fredriksson, kommundirektör
Ann-Christine Friberg, kommunsekreterare
Håkan Spång, administrativ chef

Inga-Lill Andersson

Leif Gustafsson

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Alafors 2005-12-20, kl 15.00
Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 140 - 161
Ann-Christine Friberg

Ordförande
Stina-Kajsa Melin
Justerande
Inga-Lill Andersson

Leif Gustafsson

PROTOKOLL

2(34)

Sammanträdesdatum
2005-12-12

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2005-12-12

Datum för anslags uppsättande

2005-12-21

Datum för anslags nedtagande

2006-01-12
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Alafors

Underskrift

Ann-Christine Friberg

___________________________________________________________________________
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

3(34)

Sammanträdesdatum
2005-12-12

KF § 140

Dnr 3/05

Val av en revisor och en ersättare till Starrkärrs Bygdegårdsförening för år
2006
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige utser till revisor och ersättare i Starrkärrs Bygdegårdsförening
för år 2006:
Revisor
Gösta Engström s

Ersättare
Lennart Johansson fp

BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser till revisor och ersättare i Starrkärrs
Bygdegårdsförening för år 2006:
Revisor
Gösta Engström s

Ersättare
Lennart Johansson fp

___
Exp: Gösta Engström
Lennart Johansson
Maria Olegård
Ann-Christine Friberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

4(34)

Sammanträdesdatum
2005-12-12

KF § 141

Dnr 3/05

Val av en ledamot och en ersättare till Skepplanda Bygdegårdsförening för år
2006
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige utser till ledamot och ersättare i Skepplanda bygdegårdsförening
för år 2006:
Ledamot
Anette Sernlo

Ersättare
Rune Eriksson c

Kommunfullmäktige utser till revisor och ersättare i Skepplanda Bygdegårdsförening
för år 2006:
Revisor
Ingemar Lewinsson s

Ersättare
Valter Olsson c

BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser till ledamot och ersättare i Skepplanda
bygdegårdsförening för år 2006:
Ledamot
Anette Sernlo s

Ersättare
Rune Eriksson c

2. Kommunfullmäktige utser till revisor och ersättare i Skepplanda Bygdegårdsförening för år 2006:
Revisor
Ingemar Lewinsson s

Ersättare
Valter Olsson c

___
Exp: Anette Sernlo
Rune Eriksson
Ingemar Levinsson
Valter Olsson
Skepplanda bygdegårdsförening
Maria Olegård
Ann-Christine Friberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

5(34)

Sammanträdesdatum
2005-12-12

KF § 142

Dnr 3/05

Val av en ledamot och en ersättare samt en revisor och en ersättare till
Hålanda Bygdegårdsförening för år 2006
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige utser till ledamot och ersättare i Hålanda Bygdegårdsförening
för år 2006:
Ledamot
Sven Engdahl v

Ersättare
Barbro Gustafsson m

Kommunfullmäktige utser till revisor och ersättare i Hålanda Bygdegårdsförening för
år 2006:
Revisor
Kent Carlsson s

Ersättare
Nils-Gunnar Johansson c

Inlägg
Inlägg görs av Anita Ahlberg
BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser till ledamot och ersättare i Hålanda
Bygdegårdsförening för år 2006:
Ledamot
Sven Engdahl v

Ersättare
Barbro Gustafsson m

2. Kommunfullmäktige utser till revisor och ersättare i Hålanda Bygdegårdsförening
för år 2006:
Revisor
Kent Carlsson s

Ersättare
Nils-Gunnar Johansson c

___
Exp: Sven Engdahl
Barbro Gustafsson
Kent Carlsson
Nils-Gunnar Johansson
Hålanda bygdegårdsförening
Maria Olegård
Ann-Christine Friberg
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-12-12

KF § 143

Dnr 3/05

Val av en ledamot och en ersättare samt en revisor och en ersättare till Ale
Folkets Husförening för år 2006
Valberedningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige utser till ledamot och ersättare i Ale Folkets Husförening för år
2006:
Ledamot
Lennart Johansson fp

Ersättare
Kent Carlsson s

Kommunfullmäktige utser till revisor och ersättare i Ale Folkets Husförening för år
2006:
Revisor
Lennarth Nilsson m

Ersättare
Thor Eliasson s

BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser till ledamot och ersättare i Ale Folkets Husförening
för år 2006:
Ledamot
Lennart Johansson fp

Ersättare
Kent Carlsson s

2. Kommunfullmäktige utser till revisor och ersättare i Ale Folkets Husförening för
år 2006:
Revisor
Lennarth Nilsson m

Ersättare
Thor Eliasson s

___
Exp: Lennart Johansson
Kent Carlsson
Lennarth Nilsson
Thor Eliasson
Ale Folkets Husförening
Maria Olegård
Ann-Christine Friberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-12-12

KF § 144

Dnr 3/05

Val av en revisor och en ersättare till Ale Jennylunds Ridklubb för år 2006
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige utser till revisor och ersättare i Ale Jennylunds Ridklubb för år
2006:
Revisor
Stanislav Slak s

Ersättare
Lennarth Nilsson m

BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser till revisor och ersättare i Ale Jennylunds Ridklubb för
år 2006:
Revisor
Stanislav Slak s

Ersättare
Lennarth Nilsson m

___
Exp: Stanislav Slak
Lennarth Nilsson
Ale Jennylunds Ridklubb
Maria Olegård
Ann-Christine Friberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-12-12

KF § 145

Dnr 259/05

Fastställelse av kungörelseorgan för Kommunfullmäktiges sammanträden
under år 2006
Enligt kommunallagen 5 kap, 10 §, ska uppgift om tid och plats för
Kommunfullmäktiges sammanträden, minst en vecka före sammanträdesdagen,
införas i den eller de ortstidningar som Kommunfullmäktige bestämmer.
Kommunfullmäktiges presidie har behandlat frågan tillsammans med kommunledningskontoret och lämnar följande förslag:
•
•

Under 2006 kungörs uppgift om tid och plats för Kommunfullmäktiges sammanträden i Göteborgs-Posten
Föredragningslistan kommer att finns tillgänglig på kommunens hemsida,
www.ale.se, på kommunens anslagstavla samt på biblioteken. Den kommer
dessutom att finnas beskriven i lokaltidningen AleKuriren.

BESLUT
1. Kommunfullmäktige fastställer följande kungörelseorgan för
Kommunfullmäktiges sammanträden under år 2006:
•
•

Under 2006 kungörs uppgift om tid och plats för Kommunfullmäktiges sammanträden i Göteborgs-Posten
Föredragningslistan kommer att finns tillgänglig på kommunens hemsida,
www.ale.se, på kommunens anslagstavla samt på biblioteken. Den kommer
dessutom att finnas beskriven i lokaltidningen AleKuriren.

___
Exp: Ann-Christine Friberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-12-12

KF § 146

Dnr 242/05

Besvarande av interpellation från Willy Kölborg, s, till Kommunstyrelsens ordförande om alkolås
Willy Kölborg, s, har lämnat interpellation, daterad 2005-11-29, till
Kommunstyrelsens ordförande om alkolås.
Interpellantens fråga är:
Tycker du att Ale kommun, nästa gång man gör upphandlingar på fordon eller leasar
fordon, skall kräva alkolås i dessa fordon?
Inga-Lill Andersson besvarar interpellationen. Skriftligt svar lämnas.
Willy Kölborg tackar för svaret.
Inlägg
Inlägg görs av Lars-Ove Hellman.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar debatten avslutad med anledning av
interpellationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-12-12

KF § 147

Dnr KS0218/04

Svar på motion med förslag att förändra busstiderna på kvällarna
(Au § 222, Ks § 217)
Eje Engstrand, Socialdemokraterna, väckte 2004-11-29 en motion om bussar till alla
våra tonåringar.
Motionären föreslog med hänvisning till motionen att
· Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att se över bussturerna på
kvällarna så att dessa stämmer bättre med möjligheten att ta sig till och från olika fritidsaktiviteter.
Kommunledningskontoret anser att flera av de förslag, som motionären samt remissinstanserna anför, redan är påbörjade genom den genomlysning av kommunens kollektivtrafik som gjordes inför den nu gällande turlistan. I samband med arbetet med den
gällande turlistan genomfördes också ett bra möte mellan Västtrafik och Fritidsgårdsstyrelsen.
Kommunens mål ihop med Västtrafik inför arbetet med den nya tidtabellen, som börjar
gälla sommaren 2006, är bl a att sträva efter att skapa halvtimmestrafik mellan kommunens alla tätorter varje dag fram till kl 23.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2005-10-21.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ge Fritidsgårdsstyrelsen möjlighet att lämna synpunkter när busstidtabellen ska revideras.
___
Yrkanden
Eje Engstrand tackar för motionens behandling och tillstyrker Kommunstyrelsens
förslag. Även Leif Gustafsson och Anita Ahlberg tillstyrker Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ge Fritidsgårdsstyrelsen möjlighet att lämna synpunkter när busstidtabellen ska revideras.
___
Exp: Motionären, Fritidsgårdsstyrelsen, Karin Blechingberg
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-12-12

KF § 148

Dnr KS0200/05

Genomförandeavtal med Banverket/Vägverket avseende detaljplan för Väg 45
och NorgeVänernbanan, dpl 4, Surte syd, f.d charkuterifabriken i södra SurteBruksvägen
(Au § 214, Ks § 210)
Samhällsplaneringsavdelningen har upprättat förslag till genomförandeavtal med Banverket/Vägverket avseende genomförande av detaljplan för Väg 45 och Norge/
Vänernbanan, dpl 4, Surte syd. Avtalet reglerar ansvar för att bygga ut erforderliga
anläggningar samt drift och underhåll. Trafikverken ansvarar för all utbyggnad inkl
att säkra älvstrandsområdet i södra Surte mot skred. Det slutliga ansvaret för
pendelstationen återstår att reglera. Kommunen påtar sig drifts- och underhållsansvar
för lokalgata, pendelparkering, torg, 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 4. Avsikten är att
genomförandeavtalet skall godkännas av Kommunfullmäktige samtidigt som
detaljplan 4 antas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2005-10-19.
Kommunstyrelsen beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med
Banverket/Vägverket avseende genomförande av detaljplan för Väg 45 och
NorgeVänernbanan, dpl 4, Surte syd, f.d. charkuterifabriken i södra SurteBruksvägen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med
Banverket/Vägverket avseende genomförande av detaljplan för Väg 45 och
NorgeVänernbanan, dpl 4, Surte syd, f.d. charkuterifabriken i södra SurteBruksvägen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
___
Exp: Lars Lindström, samhällsplaneringsavdelningen, Bert Andersson
Banverket, Vägverket
Stig Fredriksson, kommundirektör, Inga-Lill Andersson, Kommunstyrelsens
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-12-12

ordförande
KF § 149

Dnr KS0205/02

Antagande av förslag till detaljplan för Väg 45 och NorgeVänernbanan, dpl 4
Surte syd, f.d charkuterifabriken i södra Surte - Bruksvägen
(Au § 213, Ks § 211)
Enligt förutsättningarna i Miljö- och byggnämndens beslut 2005-05-12, § 77, föreslås
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att enligt reglerna i plan- och bygglagen 5 kap 29 § anta rubricerat planförslag med undantag för brandstationstomten
Surte 7:1 samt den västra och prickade marken inom bostads- och handelsfastigheten
Surte 4:80 enligt markeringarna på plankartan.
Planförslagets syfte är att möjliggöra utbyggnad av Väg 45 med angränsande
lokalvägssystem och NorgeVänernbanan vid Surte enligt förutsättningarna i den
fördjupade översiktsplanen för Göta älvs dalgång och förslagen till arbetsplan och
järnvägsplan.
Detaljplaneförslaget redovisar också hur angränsande industri- och bostadskvarter
samt naturmarken inom älvstrandsområdet föreslås kunna anpassas till den framtida
väg- och järnvägsutbyggnaden. Vidare redovisas hur en om- och tillbyggnad av Surte
Centrum kan anslutas till den föreslagna pendelstationen i Surte. Med hänsyn till ett
senare framfört förslag om utbyggnad med en verkstads- och kontorsbyggnad inom
fastigheten Surte 4:80 föreslås även att den västra delen av denna fastighet utgår ur
planförslaget så att ansökan om bygglov kan behandlas med utgångspunkt från förutsättningarna i den gällande detaljplanen.
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 Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2005-10-21.
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 4, Surte syd, f.d. charkuterifabriken i södra Surte – Bruksvägen, med undantag för fastigheten Surte 7:1 samt
del av fastigheten Surte 4:80, vilka markerats med punktstreckade linjer på
plankartan.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2005-12-12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-12-12

forts. KF § 149

Dnr KS0205/02

Yrkanden
Åsa Kasimir Klemedtsson yrkar på tillägg i plantexten med att 90 km/tim ska vara
högsta tillåtna hastighet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Kommunstyrelsens förslag och dels på Åsa
Kasimir Klemedtssons tilläggsyrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller
Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan- och bygglagen förslag till
detaljplan för Väg 45 och NorgeVänernbanan, dpl 4, Surte syd, f.d. charkuterifabriken i södra Surte – Bruksvägen, med undantag för fastigheten Surte 7:1 samt
del av fastigheten Surte 4:80, vilka markerats med punktstreckade linjer på
plankartan.
Reservation
Åsa Kasimir Klemedtsson och Torbjörn Köre för miljöpartiet de gröna samt Kenneth
Andersson och Birgitta Andersson reserverar sig mot beslutet till förmån för Åsa
Kasimir Klemedtssons förslag.
___
Exp: Lars Lindström, samhällsplaneringsavdelningen
Bert Andersson
Länsstyrelsen
Berörda sakägare och fastighetsägare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2005-12-12

KF § 150

Dnr KS0107/05

Genomförandeavtal med Banverket/Vägverket avseende detaljplan för Väg 45
och NorgeVänernbanan, dpl 6 Bohus, Småbåtshamnen - Lilla Viken
(Au § 216, Ks § 212)
Samhällsplaneringsavdelningen har upprättat förslag till genomförandeavtal med
Banverket/Vägverket avseende genomförande av detaljplan för Väg 45 och Norge
Vänernbanan, dpl 6 Bohus. Avtalet reglerar ansvar för att bygga ut erforderliga anläggningar samt drift och underhåll. Trafikverken ansvarar för all utbyggnad inkl att
utföra stabilitetsförbättrande åtgärder vid den nya avfarten mot Eka. Det slutliga ansvaret för pendelstationen återstår att reglera. Kommunen påtar sig drifts- och underhållsansvar för lokalgata, busstorg inkl pendelparkering, torg, avfarten mot Eka (slitlagret), vägbelysning längs den genomgående lokalvägen Surte-Älvängen 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 6. Avsikten är att genomförandeavtalet
skall godkännas av Kommunfullmäktige samtidigt som detaljplan 6 antas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2005-10-19.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med
Banverket/Vägverket avseende genomförande av detaljplan för Väg 45 och
NorgeVänernbanan, dpl 6 Bohus, Småbåtshamnen-Lilla Viken.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med
Banverket/Vägverket avseende genomförande av detaljplan för Väg 45 och
NorgeVänernbanan, dpl 6 Bohus, Småbåtshamnen-Lilla Viken.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
___
Exp: Lars Lindström, samhällsplaneringsavdelningen
Bert Andersson
Banverket
Vägverket
Stig Fredriksson, kommundirektör
Inga-Lill Andersson, Kommunstyrelsens ordförande
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-12-12

KF § 151

Dnr KS0207/02

Antagande av förslag till detaljplan för Väg 45 och NorgeVänernbanan, dpl 6
Bohus, Småbåtshamnen - Lilla Viken
(Au § 215, Ks § 213)
Enligt förutsättningarna i Miljö- och byggnämndens beslut 2005-04-06, § 43, föreslås
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att enligt reglerna i plan- och bygglagen 5 kap 29 § anta rubricerat planförslag med undantag för en mindre del av
fastigheten Skårdal 65:1 enligt markeringen på plankartan.
Planförslagets syfte är att möjliggöra utbyggnad av Väg 45 med angränsande
lokalvägssystem och NorgeVänernbanan vid Bohus enligt förutsättningarna i den
fördjupade översiktsplanen för Göta älvs dalgång och förslagen till arbetsplan och
järnvägsplan.
Detaljplaneförslaget redovisar också hur angränsande industri- och bostadskvarter
samt naturmarken inom älvstrandsområdet föreslås kunna anpassas till den framtida
väg- och järnvägsutbyggnaden. Vidare redovisas hur en ombyggnad av Bohus
Centrum kan anpassas till den befintliga bussterminalen och hur denna skall anpassas
till den framtida pendelstationen i Bohus.
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 Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2005-10-21.
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 6 Bohus, småbåtshamnen –
Lilla Viken, med undantag för det område som markerats med punktstreckad
linje inom fastigheten Skårdal 65:1
___
Yrkanden
Åsa Kasimir Klemedtsson yrkar på tillägg i plantexten med att 90 km/tim ska vara
högsta tillåtna hastighet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(34)

Sammanträdesdatum
2005-12-12

forts KF § 151

Dnr KS0205/02

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Kommunstyrelsens förslag och dels på Åsa
Kasimir Klemedtssons tilläggsyrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller
Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan- och bygglagen förslag till
detaljplan för Väg 45 och NorgeVänernbanan, dpl 6 Bohus, småbåtshamnen –
Lilla Viken, med undantag för det område som markerats med punktstreckad
linje inom fastigheten Skårdal 65:1
Reservation
Åsa Kasimir Klemedtsson och Torbjörn Köre för miljöpartiet de gröna samt Kenneth
Andersson och Birgitta Andersson reserverar sig mot beslutet till förmån för Åsa
Kasimir Klemedtssons förslag.
___
Exp: Lars Lindström, samhällsplaneringsavdelningen
Bert Andersson
Länsstyrelsen
Berörda sakägare och fastighetsägare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(34)

Sammanträdesdatum
2005-12-12

KF § 152

Dnr KS0108/05

Genomförandeavtal med Banverket/Vägverket avseende detaljplan för Väg 45
och NorgeVänernbanan, dpl 8 Älvängen syd, Persgården - Frälsegårdsvägen
(Au § 218, Ks § 214)
Samhällsplaneringsavdelningen har upprättat förslag till genomförandeavtal med Banverket/Vägverket avseende genomförande av detaljplan för Väg 45 och Norge
Vänernbanan, dpl 8 Älvängen syd. Avtalet reglerar ansvar för att bygga ut
erforderliga anläggningar samt drift och underhåll. Trafikverken ansvarar för all
utbyggnad inkl omdaning av hamnområdet i syfte att Älvängens båtklubbs
verksamhet ska kunna fortgå. De skall därvid utföra erforderliga
stabilitetsförbättrande åtgärder inom hamnområdet. Kommunen påtar sig drifts- och
underhållsansvar för lokalgator, gc-tunnel under järnvägen, 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 8.
Avsikten är att genomförandeavtalet skall godkännas av Kommunfullmäktige
samtidigt som detaljplan 8 antas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2005-10-19.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med
Banverket/Vägverket avseende genomförande av detaljplan för Väg 45 och
NorgeVänernbanan, dpl 8 Älvängen syd, Persgården-Frälsegårdsvägen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med
Banverket/Vägverket avseende genomförande av detaljplan för Väg 45 och
NorgeVänernbanan, dpl 8 Älvängen syd, Persgården-Frälsegårdsvägen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
___
Exp: Lars Lindström, samhällsplaneringsavdelningen
Bert Andersson
Banverket
Vägverket
Stig Fredriksson, kommundirektör
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-12-12

Inga-Lill Andersson, Kommunstyrelsens ordförande
KF § 153
Dnr KS0221/03
Antagande av förslag till detaljplan för Väg 45 och NorgeVänernbanan, dpl 8
Älvängen syd, Persgården - Frälsegårdsvägen
(Au § 217, Ks § 215)
Enligt förutsättningarna i Miljö- och byggnämndens beslut 2005-04-06, § 44, föreslås
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att enligt reglerna i plan- och bygglagen 5 kap 29 § anta rubricerat planförslag med undantag för områdena vid
Hålstensvägen och Göteborgsvägen enligt markeringarna på plankartan.
Planförslagets syfte är att möjliggöra utbyggnad av Väg 45 med angränsande lokalvägssystem och NorgeVänernbanan vid Älvängen syd enligt förutsättningarna i den
fördjupade översiktsplanen för Göta älvs dalgång och förslagen till arbetsplan och
järnvägsplan.
Området norr om Tolleredsvägen anvisas som tomt för kontors- och restaurangverksamhet varvid angöringsstigen till den befintliga natur-/kulturstigen får anpassas till
den föreslagna framtida verksamheten. Den föreslagna användningen av denna kommunala mark kan dock behöva anpassas för den verksamhet som framdeles kan
komma att aktualiseras. Miljö- och byggnämnden förutsätts härvid eventuellt kunna
ändra detaljplanen genom enkelt planförfarande. Det befintliga industriområdet
mellan järnvägen och riksvägen ges en viss utbyggnadsmöjlighet. Småbåtshamnen ges
efter viss ombyggnad ny byggrätt i 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 Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2005-10-21.
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 8 Älvängen syd, Persgården Frälsegårdsvägen, med undantag för områdena vid Hålstensvägen och Göteborgsvägen, vilka markerats med punktstreckade linjer på plankartan.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-12-12

forts. KF § 153

Dnr KS0221/03

Yrkanden
Åsa Kasimir Klemedtsson yrkar på tillägg i plantexten med att 90 km/tim ska vara
högsta tillåtna hastighet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels Kommunstyrelsens förslag och dels på Åsa
Kasimir Klemedtssons tilläggsyrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller
Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan- och bygglagen förslag till
detaljplan för Väg 45 och NorgeVänernbanan, dpl 8 Älvängen syd, Persgården Frälsegårdsvägen, med undantag för områdena vid Hålstensvägen och Göteborgsvägen, vilka markerats med punktstreckade linjer på plankartan.
Reservation
Åsa Kasimir Klemedtsson och Torbjörn Köre för miljöpartiet de gröna samt Kenneth
Andersson och Birgitta Andersson reserverar sig mot beslutet till förmån för Åsa
Kasimir Klemedtssons förslag.
___
Exp: Lars Lindströmsamhällsplaneringsavdelningen
Bert Andersson
Länsstyrelsen
Berörda sakägare och fastighetsägare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(34)

Sammanträdesdatum
2005-12-12

KF § 154

Dnr KS0216/05

Räddningstjänstens taxor 2006
(Au § 224, Ks § 218)
Tekniska nämnden har beslutat föreslå en ny räddningstjänsttaxa att gälla från 200601-01. Taxeförslaget är beräknat på en kostnadsökning för 2006 om 2,4 %.
Räddningstjänstens taxa berör främst företag och försäkringsbolag och inte enskilda
invånare. Räddningstjänsttaxan ska om möjligt även vara i samma nivå och indelning
som ”Räddningstjänsttaxa i Kungälv” som en följd av samverkan med Kungälvs
kommun.
Kommunledningskontoret har tagit del av Tekniska nämndens förslag och bedömer
att de anförda motiven för en höjning av taxan, är motiverade.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2005-10-28.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar ny räddningstjänsttaxa enligt Tekniska nämndens
förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan skall gälla från 2006-01-01.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar ny räddningstjänsttaxa enligt Tekniska nämndens
förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan skall gälla från 2006-01-01.
___
Exp: Tekniska nämnden
Helene Ramert

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-12-12

KF § 155

Dnr KS0215/05

Hyreskontrakt mellan Ale kommun och AB Alebyggen för serviceboende på
Klockarevägen i Nödinge
(Au § 225, Ks § 219)
På Klockarevägen 18 i Nödinge har AB Alebyggen uppfört ett Serviceboende med
sex lägenheter samt tillhörande verksamhetslokaler och personalutrymmen. Förslag
till blockhyreskontrakt och lokalhyreskontrakt har upprättats mellan Ale kommun
och AB Alebyggen. Hyrestiden löper från 2005-11-01 till 2015-12-31.
Hyresavtal som har en längre tidsperiod än fem år skall avgöras av
Kommunfullmäktige. Tekniska nämnden föreslår, 2005-10-20 § 87,
Kommunfullmäktige att godkänna upprättat hyreskontrakten mellan Ale kommun
och AB Alebyggen.
Vård- och omsorgsförvaltningen och brukare har under planerings- och byggtid fortlöpande deltagit i projektarbetet och vård- och omsorgsförvaltningen har godkänt
villkoren i hyreskontraktet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2005-10-28.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till blockhyres- och lokalhyreskontrakt mellan Ale kommun och AB Alebyggen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna kontrakten.
___
Lars-Ove Hellman deltar inte i beslutet p g a jäv.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till blockhyres- och lokalhyreskontrakt mellan Ale kommun och AB Alebyggen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna kontrakten.
___
Exp: Tekniska nämnden
Vård- och omsorgsförvaltningen
AB Alebyggen
Stig Fredriksson, kommundirektör
Inga-Lill Andersson, Kommunstyrelsens ordförande
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2005-12-12

Håkan Spång, administrativ chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

24(34)

Sammanträdesdatum
2005-12-12

KF § 156

Dnr KS0204/05

Justering av Kommunstyrelsens och Utbildnings- och kulturnämndens
reglementen - Vikingagården
(Au § 226, Ks § 220)
Arbetsgruppen för Vikingagårdens fortsatta utveckling har tagit fram en
handlingsplan som godkänts av styrgruppen och sedermera lagts fram för
Kommunstyrelsen. Besöksverksamheten och övriga aktiviteter bör enligt
handlingsplanen avgiftsfinansieras.
För att kunna genomföra de föreslagna förändringarna för Vikingagårdens
verksamhet har administrativa enheten fått i uppdrag att upprätta förslag till
delegations och ansvarsfördelning.
När det gäller intäktsfinansiering av verksamheten beslutas detta i vanlig ordning vid
fastställande av budget för Vikingagården.
För att Kommunstyrelsen skall få ledningsansvaret för Vikingagården och dess verksamhet krävs att ansvaret överflyttas från Utbildnings- och kulturnämnden till
Kommunstyrelsen. Detta görs genom att reglementena för respektive nämnd ändras i
denna del.
Övriga frågor angående budget och driftsansvar som arbetsgruppen har diskuterat
finns reglerat i Kommunstyrelsens delegationsordning.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2005-10-17.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ändrar Kommunstyrelsens reglemente enligt följande;
under rubriken ”§ 7 Allmänna uppgifter –Kommunstyrelsen har som sin uppgift att
ansvara för” införs följande meningar;
” Vikingagården
-utveckling och drift av verksamheten för Vikingagården
-fastställande av entréavgifter för besökare till Vikingagården
-utseende av styrgrupp för Vikingagårdens utveckling.”
2. Kommunfullmäktige ändrar Utbildnings- och kulturnämndens reglemente enligt
följande:
under rubriken ”§ 3 Ansvarsområden och uppgifter” 3 och 6 styckena görs följande
tillägg: ”…undantaget förvaltningen av Vikingagården”
3. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen äger rätt att besluta uttaga
entréavgifter för Vikingagården.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(34)

Sammanträdesdatum
2005-12-12

___
forts KF § 156

Dnr KS0204/05

BESLUT
1. Kommunfullmäktige ändrar kommunstyrelsens reglemente enligt följande;
under rubriken ”§ 7 Allmänna uppgifter –Kommunstyrelsen har som sin uppgift att
ansvara för” införs följande meningar;
” Vikingagården
-utveckling och drift av verksamheten för Vikingagården
-fastställande av entréavgifter för besökare till Vikingagården
-utseende av styrgrupp för Vikingagårdens utveckling.”
2. Kommunfullmäktige ändrar Utbildnings- och kulturnämndens reglemente enligt
följande:
under rubriken ”§ 3 Ansvarsområden och uppgifter” 3 och 6 styckena görs följande
tillägg: ”…undantaget förvaltningen av Vikingagården”
3. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen äger rätt att besluta uttaga
entréavgifter för Vikingagården.
___
Exp: Utbildnings- och kulturnämnden
Håkan Spång, administrativ chef
Thomas Sundsmyr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-12-12

KF § 157

Dnr KS0191/05

Omfördelning av kommunbidragsram mellan Utbildnings- och
kulturnämnden och Kommunstyrelsen - Vikingagården
(Au § 228, Ks § 221)
Vid framtagande av handlingsplan för Vikingagårdens fortsatta utveckling har det
visat sig lämpligt att Vikingagården och Arbetsmarknadens verksamhet
samlokaliseras vid Persgården. Som en följd av detta kommer ansvaret för
Vikingagårdens att överföras till Kommunstyrelsen. En gemensam styrgrupp med
arbetsutskotten i Kommunstyrelsen och Utbildnings- och kulturnämnden har bildats.
Medel som 2005 finns för Vikingagården, 1.158.0 kkr skall därmed överföras till
Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Thomas Sundsmyr, 2005-10-28.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige omfördelar kommunbidrag om 1.158.0 kkr från Utbildningsoch kulturnämnden till Kommunstyrelsen från och med 2006.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige omfördelar kommunbidrag om 1.158.0 kkr från Utbildningsoch kulturnämnden till Kommunstyrelsen från och med 2006.
___
Exp: Thomas Sundsmyr
Annika Axelsson, bitr ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-12-12

KF § 158

Dnr KS0230/05

Reglemente för Valnämnden i Ale kommun
(Au § 230, Ks § 222)
Förslag till reglemente för Valnämnden har upprättats då verksamheten tidigare inte
varit reglerad såsom övriga nämnder. Reglementet har samma upplägg som övriga
nämnder i Ale kommun. Verksamheten ska också bedrivas i enlighet med Ale
kommuns allmänna bestämmelser för nämnder och styrelse.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2005-11-04.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reglemente för Valnämnden att
gälla fr o m 2006-01-01.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reglemente för Valnämnden att
gälla fr o m 2006-01-01.
___
Exp: Valnämnden
Jarl Karlsson
Ann-Christine Friberg
Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-12-12

KF § 159

Dnr KS0243/05

Motion från Rose-Marie Fihn, Daga Johansson, Lars-Erik Carlbom och Tore
Berghamn, fp, om Rätt till hemhjälp för alla 80+
Rose-Marie Fihn, Daga Johansson, Lars-Erik Carlbom och Tore Berghamn, fp, har
lämnat in motion om Rätt till hemhjälp för alla 80+.
Motionärerna yrkar att
Ale Kommunfullmäktige beslutar att erbjuda rätt till fyra timmars hemhjälp per
månad utan biståndsprövning för alla 80 år och äldre.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller att motionen får väckas.
2. Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen.
___
Exp: Motionärerna
Håkan Spång
Ann-Christine Friberg
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-12-12

KF § 160

Dnr KS0245/05

Motion från Rolf Johannesson, s, om inrättande av tjänst som konsumentrådgivare
Rolf Johannesson, s, har lämnat motion, daterad 2005-11-07, om inrättande av tjänst
som konsumentrådgivare.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller att motionen får väckas.
2. Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen.
___
Exp: Motionären
Håkan Spång
Ann-Christine Friberg
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-12-12

KF § 161
God jul och Gott Nytt År
Ordförande riktar ett stort tack till alla förtroendevalda, ledamöter och ersättare, anställda
och åhörare för det gångna året och önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Ordförande lämnar i samband med sitt tacktal följande historiska återblick, 25 år tillbaka,
1980:
1980-01-31 beslutade Kommunfullmäktige att bevilja fastighets- och upphandlingsnämnden tilläggsanslag med 20.000 kronor till ombyggnad av Nolskolan.
I samband med sammanslagningen av Alafors och Nols rektorsområde friställs lokaler i
före detta rektorsexpeditionen på Nolskolan som byggs om för att bättre kunna utnyttjas
för fria aktiviteter.
Kommunstyrelsens ordförande Evald Malm informerade om Kommunstyrelsens beslut
1980-01-22, § 57, att starta en gymnasiefilial i Ale kommun till skolstarten höstterminen
1980 med Kungälvs kommun som huvudman.
1980-02-28 beslutade Kommunfullmäktige att meddela vägförvaltningen att kommunen
är villig att förskottera 60.000 kronor från 1980 års budget för att få gatubelysningen vid
vägkorsningen riksväg 45 och väg 979 Skepplanda. Flera olyckstillbud hade inträffat vid
vägkorsningen.
Kommunfullmäktige beslutade att, mot en ersättning av 30.000 kronor per säsong,
upplåta reklamrättigheterna vid Jennylunds isbana till ett samarbetsorgan för de i
kommunen verksamma bandyföreningarna under säsongerna 1979/80 och 1980/81.
1980-05-29 beslutade Kommunfullmäktige att uppdra till sociala centralnämnden att
utarbeta ett program inklusive en preliminär kostnadsberäkning för projektering av
planerade daghem i Älvängen och Alafors.
Riksdagen beslutade 1979-06-01 att på försök under tre år inrätta riksfärdtjänst.
Kommunfullmäktige beslutade pröva tillstånd för riksfärdtjänst i enlighet med de
föreliggande riktlinjer och anvisningar som nämnden för riksfärdtjänst utfärdat.
Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt fastighets- och upphandlingsnämnden
att genomföra projekterad ombyggnad av industrihotell i Surte till gymnasielokaler,
att anslå 3 820.000 kronor för ombyggnaden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

31(34)

Sammanträdesdatum
2005-12-12

Forts. KF § 161
1980-08-28 godkände Kommunfullmäktige nedanstående redovisning av hur 1979
års anslag för marknadsföring av Ale kommun använts. Det förbrukades totalt
93.592 kronor av anslagna 100.000 kronor.
Ale Surte SK. Kommunens reklam på A-lagets tröjor 15.000 kronor.
Ersättning till klubben för namnbytet Surte SK till Ale-Surte SK 50.000 kronor.
Kommunen namn har förekommit mycket frekvent under den gångna bandysäsongen
både i press, radions och TVs sportsändningar.
Infrysning av kommunemblemet i isen på Jennylunds isbana 6.000 kronor i
anslutning till TV-matchen mot Sovjet där det gavs en utförlig presentation av
kommunen i TV.
Älvängens IK. Köp av annonsplats i programblad i anslutning till matchen mellan
klubben och TV-laget 1.000 kronor.
OK Alehof. Marknadsför kommunen i anslutning till klubbens arrangemang av SM i
orientering i september 1980, 20.000 kronor.
Ljusdals BK. Annonsplats i programblad i anslutning till klubbens arrangemang med
deltagande av bland annat Ale-Surte SK, 1.592 kronor.
Kommunfullmäktige beslutade att påbörja projektering av idrottsområdet inom Södra
Nol.
Kommunfullmäktige beslutade att bevilja Nödinge Sockens Hembygdsförening
bidrag med 25.000 kronor till restaurering av den s k mejeribyggnaden på Backa gård.
Kommunfullmäktige 1980-09-25.
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande från ledamot Klas Jonsson
beträffande vilka konsekvenser höjningen av moms med 1,9%, bensinen 25 öre per
liter och oljeskatten 65 kronor per kubikmeter får för Aleborna.
Svar: Momsen kostar kommunen en miljon kronor vilket är lika med 13-14 öre på
skatten. Bensinskatten kostar för kommunens egen förbrukning 30.000 kronor. Avtal
med GDG om kollektivtrafiken; där har drivmedelspriset mellan december 1979 och
september 1980 gett en kostnadsökning för kommunen med 95.000 kronor. Den
senaste skattehöjningen kostar 42.000 kronor.
Alebyggens hyror; där finns mycket som talar för krav på 30 kronor per kvadratmeter
och år i hyreshöjning.
Matpriserna har ökat med 46% för Ale kommun från 1976 till första halvåret 1980.
1980-12-11 beslutade Kommunfullmäktige
att 1981-01-01 inleda en ettårig försöksverksamhet till distriktsindelad barnomsorg i
Surte-Bohus.
att som målsättning för distriktsvis verksamhet uttala följande: ”Syftet med
införandet av kommundelsnämnder är att utveckla och fördjupa
medborgarinflytandet över den kommunala verksamheten. Fler medborgare skall ges
möjlighet att direkt delta i besluten om de gemensamma angelägenheterna. Tanken är
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också att minska avstånden mellan beslutsfattarna och medborgarna och undvika
administrativa mellanled”.
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Kommunfullmäktige beslutade att uttala sig för att Surte vattenverk nedläggs från
och med årsskiftet 1980/81 och att Ale kommun istället fortsättningsvis köper
vatten från Göteborgs kommuns VA-verk.
Ute i vår omvärld händer följande år 1980:
Krig utbryter mellan Iran och Irak. FNs generalsekreterare utser Olof Palme till
medlare.
Ronald Reagan väljs till USAs fyrtionde president.
I Polen utbryter strejk på Leninvarvet i Gdansk och andra företag. Landets ledare
tvingas avgå.
123 personer omkommer när den norska oljeplattformen Alexander Kielland kapsejsar.
Vid folkomröstningen om kärnkraften får linje 1 18,9 procent, linje 2 39,1 procent
och linje 3 38,7 procent.
Den största arbetskonflikten i Sveriges historia med cirka 900 000 direkt berörda,
varav 750 000 hade lockoutats av arbetsgivareföreningen SAF, pågår under en vecka.
En jämställdhetsombudsman, JÄMO, inrättas.
Regeringen föreslår byggande av flygplanssystemet JAS Gripen som på 90-talet ska
ersätta stridsflygplanet Viggen.
Svenska varv beslutar att lägga ned Öresundsvarvet i Landskrona varvid 2 600
anställda förlorar sina jobb.
Staten övertar ägaransvaret för det krisdrabbade, tidigare bondeägda, skogsföretaget
NCB.
Tankfartyget Star Clipper går på och raserar Almöbron, varvid åtta personer omkommer.
Tennisstjärnan Björn Borg vinner sin femte Wimbledontitel.
Fullmäktiges 1:e vice ordförande Roland Wall framför, på sina och ledamöternas vägnar,
ett tack till ordföranden för det gångna året och önskar henne en God Jul och ett Gott
Nytt År.
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2005-12-12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34(34)

