PROTOKOLL
1(25)
Sammanträdesdatum
2006-02-27
Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30 - 21:55

Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:
Stina-Kajsa Melin s, ordförande
Leif Gustafsson m
Åke Johannson m tj ers tom § 16
Bengt Lewin m tj ers from § 17
Dan Björk m
Fredrik Johansson m tj ers
Lennarth Nilsson m
Inga-Lill Andersson s
Lars-Helge Johansson s tj ers
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
Jessica Forsell s tj er
Anette Sernlo s
Willy Kölborg s
Rolf Gustavsson s
Hasse Andersson s
Anita Engström 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
Ingmarie Torstensson v tj ers
Leif Hansson v tj ers from § 18
Kenneth Andersson v
Stefan Grahn v
Tommy Gustafsson v
Åsa Kasimir Klemedtsson mp
Torbjörn Köre mp

Utses att justera

Inga-Lill Andersson

Kjell Klerfors kd
Chatarina Engström kd tj ers
Sune Rydén kd
Samira Samaha kd
Jan A Pressfeldt ad
Jan Skog ad
Ewa Johansson ad
Ersättare och övriga deltagare:
Jan Rosenberg fp, ers
Åke Niklasson c
Birgit Hansson kd
Håkan Spång, administrativ chef

Leif Gustafsson

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Alafors 2006-03-07, kl. 08.30
Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 15 - 31
Håkan Spång

Ordförande
Stina-Kajsa Melin
Justerande
Inga-Lill Andersson

Leif Gustafsson

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-02-27

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2006-06-27
2006-03-08

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

2006-03-30
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Alafors

Underskrift

Håkan Spång

___________________________________________________________________________
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-02-27

KF § 15

Dnr KS003/06

Nominering av ledamöter till styrelsen för Ale Fjärrvärme och Ale Energi AB
Ale kommun har att nominera ledamot till styrelsen för dels Ale Fjärrvärme och dels
Ale Energi AB.
Med hänvisning till att Lars-Helge Johansson begärt och erhållit entledigande från
sina uppdrag lämnar valberedningen följande förslag till nominering.
Kommunfullmäktige nominerar Lars-Ove Hellman som ledamot till Ale Fjärrvärme,s
styrelse för tiden 2006 till bolagsstämman 2007.
Kommunfullmäktige nominerar Lars-Ove Hellman som ledamot till Ale Energi AB,s
styrelse för tiden 2006 till bolagsstämman 2007.
BESLUT
1.
2.

Kommunfullmäktige nominerar Lars-Ove Hellman som ledamot till Ale
Fjärrvärmes styrelse för tiden 2006 till bolagsstämman 2007.
Kommunfullmäktige nominerar Lars-Ove Hellman som ledamot till Ale Energi
AB,s styrelse för tiden 2006 till bolagsstämman 2007.

___

Exp:
Ale Fjärvärme
Ale Energi AB
Lars-Ove Hellman
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-02-27

KF § 16
Redovisning av budget 2006
Utbildnings- och kulturnämnden
Monica Samuelsson, Utbildning- och kulturnämndens ordförande, redogör för
nämndens budget 2006.
Tekniska nämnden
Willy Kölborg, Tekniska nämndens ordförande, redogör för nämndens budget 2006.
Miljö- och byggnämnden
Anette Sernlo, Miljö- och byggnämndens ordförande, redogör för nämndens budget
2006.
Kommunstyrelsen
Inga-Lill Andersson, kommunstyrelsens ordförande, redogör för nämndens budget
2006.
Efter varje punkt lämnas utrymme för frågor.
BESLUT
1.

Kommunfullmäktige noterar informationen.

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-02-27

KF § 17

Dnr KS0075/05

Svar på motion från Jan A Pressfeldt, Aledemokraterna, om den kommunala
barnomsorgen med förslag att kommunalt stöd för privat omsorg om egna
och/eller andras hemmavarande barn i hemmet införs
(Au § 4)
Jan A. Pressfeldt, Aledemokraterna, föreslår i motionen att kommunen, som ett
komplement till den offentliga barnomsorgen, beslutar införa ett kommunalt stöd för
privat omsorg om egna och/eller andras hemmavarande barn i hemmet.
Beslutsförslag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Gunilla Hall, 2005-12-20.
Handläggare: Gunilla Hall, kvalitetschef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Yrkanden
Eje Engstrand, Kenneth Andersson, Torbjörn Köre, Ingemarie Torstensson och
Willy Kölborg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ewa Johansson yrkar bifall till motionen som tillstyrks av Sune Rydén, Rose-Marie
Fihn, Leif Gustafsson, Roland Wall, Jan Skog, Jan A Pressfeldt, Kjell Klerfors och
Lennarth Nilsson.
Inlägg
Inlägg görs av Boel Holgersson.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på dels Kommunstyrelsens förslag och dels Ewa
Johanssons yrkande om bifall till motionen och finner att Kommunfullmäktige
bifaller Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Leif Gustafsson för Moderaterna, Kjell Klerfors för Kristdemokraterna, Rose-Marie
Fihn för Folkpartiet Liberalerna, Roland Wall för Centerpartiet, Jan A Pressfeldt för
Aledemokraterna och Jan Skog reserverar sig mot beslutet till förmån för Ewa
Johansson yrkande att Kommunfullmäktige bifaller motionen.
___
Exp: Motionären
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-02-27

KF § 18

Dnr KS0076/05

Svar på motion från Jan A Pressfeldt, Aledemokraterna, om ändring av
skyddsavstånd till djurhållning
(Au § 5)
Jan A Pressfeldt, Aledemokraterna har i motion föreslagit att Kommunfullmäktige
beslutar lägga rapporten ”Hästar och bebyggelse” till grund vid bygglovgivning såväl
som vid framtagande av kommunal översiktsplan och vid detaljplanearbeten.
Rapporten ”Hästar och bebyggelse” - Skåne i utveckling 2004:17, är framtagen av
Länsstyrelsen i Skåne som ett underlag för den fysiska planeringen. I rapporten anges
bl a varierande skyddsavstånd till bostäder och skolor beroende på hästanläggningens
storlek.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-01-13.
Handläggare: Maria Olegård, kommunsekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Yrkanden
Inga-Lill Andersson och Jan A Pressfeldt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
___
Exp:
Motionären
Miljö- och Byggnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-02-27

KF § 19

Dnr KS0105/05

Svar på motion från Rose-Marie Fihn, Lasse Carlbom, Daga Johansson och
Tore Berghamn, Folkpartiet liberalerna om att inrätta en "Fixar-Frassetjänst" (Au § 6)
Folkpartiet liberalerna genom Rose-Marie Fihn, Lasse Carlbom, Daga Johansson och
Tore Berghamn föreslår i motion 2005-04-26 att Ale kommun inrättar en ”Fixarfrasse-tjänst”. Tanken är att äldre och funktionshindrade personer bl a skall kunna få
hjälp med t ex byta glödlampor och gardiner. Syftet med tjänsten är att minska
antalet fallolyckor och därmed minska sjukvårds- och rehabiliteringskostnaderna.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-01-02.
Handläggare: Maria Olegård, kommunsekreterare.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen och konstaterar att Vård- och
omsorgsnämnden väckt frågan om "Fixartjänser" 2005-05-30 och 2005-11-14
beslutat om att inrätta "Fixartjänster" i Ale kommun.
Yrkanden
Rose-Marie Fihn tackar för svaret och yrkar samtidigt bifall till kommunstyrelsens
förslag som också tillstyrks av Jarl Karlsson och Åsa Kasimir Klemedtsson.
Inlägg
Inlägg görs av Rolf Johansson
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen och konstaterar att Vård- och
omsorgsnämnden väckt frågan om "Fixartjänser" 2005-05-30 och 2005-11-14
beslutat om att inrätta "Fixartjänster" i Ale kommun.
___
Exp:
Motionären
Vård- och omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-02-27

KF § 20

Dnr KS0128/05

Svar på motion från Ewa Johansson, Aledemokraterna, om att arvodet till
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare slopas
(Au § 7)
Ewa Johansson, aledemokraterna, föreslår i en motion att arvodet till
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare slopas.
Kommunstyrelsen har inhämtat yttrande från Arbetsgruppen för demokrati- och
arvodes-frågor:
”Kommunfullmäktige avslår motionen, men överlämnar samtidigt motionens innehåll
till Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor för hantering i samband med
översynen av arvodesbestämmelserna inför den kommande mandatperioden”
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2005-12-28.
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen
2. Kommunfullmäktige överlämnar motionens innehåll till Arbetsgruppen för
demokrati- och arvodesfrågor för hantering i samband med översynen av
arvodesbestämmelserna inför den kommande mandatperioden.
Yrkanden
Hasse Andersson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen
2. Kommunfullmäktige överlämnar motionens innehåll till Arbetsgruppen för
demokrati- och arvodesfrågor för hantering i samband med översynen av
arvodesbestämmelserna inför den kommande mandatperioden.
___
Exp:
Motionären
Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor, Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-02-27

KF § 21

Dnr KS0086/05

Svar på motion från Sune Rydén, Kristdemokraterna, om att
ungdomsfullmäktige beviljas en egen budget
(Au § 8)
Sune Rydén, kristdemokraterna, föreslår i motion att ungdomsfullmäktige beviljas en
egen budget.
Kommunstyrelsen har inhämtat yttrande från Arbetsgruppen för demokrati- och
arvodesfrågor:
”Ungdomsfullmäktiges uppgift och roll är idag i första hand att vara ett forum för
lärande, där man får utbildning, möjligheten att känna den fysiska miljön i ett
fullmäktige, ta del av handlingar, lära sig lite av formalia som råder i politiken och i
dialog möta politiker i Ale kommun. Inflytande och beslut har idag utvecklats genom
andra forum, dels bildande av ungdomsråd för fritidsgårdsverksamheten och dels en
gymnasiestyrelse där elevmajoritet råder. Det är i dessa sammanhang som kopplingen
mellan ansvar och budget kan utvecklas och stärkas. Med hänvisning till detta
föreslås att kommunfullmäktige avslår motionen”.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2005-12-28.
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen
Yrkanden
Hasse Andersson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Sune Rydén yrkar bifall till motionen som tillstyrks av Rose-Marie Fihn.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på dels Kommunstyrelsens förslag och dels Sune
Rydéns yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige avslår motionen
Reservation
Kjell Klerfors för Kristdemokraterna, Rose-Marie Fihn för Folkpartiet liberalerna,
Leif Gustafsson för moderaterna och Jan Skog reserverar sig mot beslutet till förmån
för Sune Rydéns yrkande att bifalla motionen.
___
Exp: Motionären
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-02-27

KF § 22

Dnr KS0164/04

Exploateringsavtal med AB Alebyggen avseende detaljplan för Ale Torg Syd i
Nödinge
(Au § 9)
Samhällsplaneringsavdelningen har upprättat förslag till exploateringsavtal med AB
Alebyggen avseende genomförande av detaljplan för Ale Torg Syd. Planen medger
uppförande av nya byggnader för butiker, service och kontor i 1-3 våningar samt ett
höghus med 18 våningar som även föreslås innehålla bostäder. Avtalet reglerar
marköverlåtelser, ombyggnad av Vitklövergatan inkl huvudvattenledning samt
detaljplanekostnader. Alebyggen betalar 1 125 000 kronor för den mark de erhåller
från kommunen. Alebyggen utför och bekostar flyttning av Vitklövergatan inkl
huvudvattenledning och de betalar kostnaderna för detaljplanen. Inom den mark som
överlåts till Alebyggen har kommunen idag 25 st pendelparkeringsplatser.
Kommunen äger rätt att utan ersättning nyttja dessa platser fram till den dag ny
pendelparkering anlagts och tagits i bruk. Kommunens ansvar för genomförandet
begränsas till att anlägga cykelparkering vid blivande pendelstation, ett ansvar som i
sin tur regleras mot Vägverket, Banverket och Västtrafik. Avsikten är att
genomförandeavtalet skall godkännas av Kommunfullmäktige samtidigt som
detaljplanen antas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2006-01-13.
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med AB
Alebyggen avseende genomförande av detaljplan för Ale Torg Syd.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
Pga. jäv deltager Lars-Ove Hellman inte i beslutet.
Yrkanden
Inga-Lill Andersson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-02-27

Forts. / KF § 22 Dnr KS0164/04
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med AB
Alebyggen avseende genomförande av detaljplan för Ale Torg Syd.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
___
Exp:
Lars Lindström, samhällsplaneringsavdelningen
AB Alebyggen
Inga-Lill Andersson, kommunstyrelsens ordf
Stig Fredriksson, kommundirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-02-27

KF § 23

Dnr KS0204/02

Antagande av förslag till detaljplan för Ale Torg Syd i Nödinge
(Au § 10)
Enligt förutsättningarna i Miljö- och byggnämndens beslut 2004-02-18, § 30, föreslås
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att enligt reglerna i plan- och
bygg-lagen 5 kap 29 § anta rubricerat planförslag. Vidare föreslås
Kommunfullmäktige notera att Miljö- och byggnämnden förutsätts beakta de av
Försvarsmakten framförda synpunkterna i beslutet daterat 2005-01-20.
Enligt förutsättningarna i planförslagets genomförandebeskrivning har ett
exploateringsavtal, som reglerar de ekonomiska förhållandena mm mellan AB
Alebyggen och kommunen, träffats inför den fortsatta utvecklingen av Ale Torg
enligt planförslaget och i samband med den angränsande väg- och
järnvägsutbyggnaden.
Försvarsmakten har i beslut 2005-01-20 krävt att höghusbyggnaden i toppen skall
förses med fast röd hinderbelysning, som hålls tänd dygnet runt och synlig horisonten
runt. Meddelande skall insändas 30 dagar i förväg om tidpunkten för byggnadens
uppförande mm till Försvarsmaktens högkvarter och Försvarets materielverk.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2006-01-10.
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan- och bygglagen förslag till
detaljplan för Ale Torg Syd i Nödinge.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan- och bygglagen förslag till
detaljplan för Ale Torg Syd i Nödinge.
___
Exp:
Lars Lindström, samhällsplaneringsavdelningen
AB Alebyggen
Länsstyrelsen
Berörda sakägare och fastighetsägare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-02-27

KF § 24

Dnr KS0247/05

Förslag till ny sotningstaxa
(Au § 13)
Från Miljö- och byggnämnden har inkommit skrivelse med begäran om justering av
gällande sotningstaxa. Taxan för braskamin och lokaleldstad har uppräknats av SSR
(Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund) efter en tidsstudie gjord under 1990talet. Grunden för detta är att braskaminer och lokaleldstäder har blivit mer
komplicerade att sota. I nuvarande sotningstaxa finns en bestämmelse om
dammsugning av objekt. Denna punkt i taxan har vållat en del problem i
tillämpningen varför ny lydelse av punkten föreslås vara “Dammsugning av objektavgift uttas efter överenskommelse med fastighetsägaren om denne inte genom egen
försorg omhändertar sotet. ”
Sedan tidigare beslut Kf § 81 år 2004 har miljö-och byggnämnden rätt att
indexjustera sotningstaxan baserat på överenskommelse mellan Sveriges Kommuner
och Landsting och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Detta har Miljö- och
byggnämnden gjort 2005-06-22 § 109, varför Miljö- och byggnämndens begäran om
antagande av ny sotningstaxa inte omfattar redan verkställd indexjustering.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-02-02
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar "Sotningstaxa i Ale" daterad 2006-02-14 att gälla från
och med 2006-03-01 och tillsvidare.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Miljö- och byggnämnden att definiera lokaleldstad
typ A och B i ”Sotningstaxa i Ale” daterad 2006-02-14.
3. Kommunfullmäktige noterar att till dess definitionen är framtagen gäller taxa för
lokaleldstad typ A.
Yrkanden
Leif Gustafsson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar "Sotningstaxa i Ale" daterad 2006-02-14 att gälla från
och med 2006-03-01 och tillsvidare.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Miljö- och byggnämnden att definiera
lokaleldstad typ A och B i ”Sotningstaxa i Ale” daterad 2006-02-14.
3. Kommunfullmäktige noterar att till dess definitionen är framtagen gäller taxa för
lokaleldstad typ A.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2006-02-27

Forts. / KF § 24

Dnr KS0247/05

___
Exp:
Miljö- och byggnämnden
Eva-Marie Ekman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2006-02-27

KF § 25

Dnr KS0030/05

Samordning av kommunens förebyggande insatser för folkhälsoarbetet, det
drogförebyggande arbetet med Vakna-arbetet, det brottsförebyggande
arbetet samt BUVO-arbetet
(Au § 15)
I strategiska planen för 2005 – 2007 anges att en samordning av resurserna inom
BRÅ, Folkhälsorådet, säkerhetsarbetet och projektet Vakna bör organiseras för att nå
så bra resultat som möjligt med befintliga resurser.
Kommunledningskontoret har utrett uppdraget, redovisat i rapport 2005-03-30 med
kompletteringar 2005-04-25.
Med utgångspunkt från den strategiska planens uttalanden och gjord analys och
bedömning i utredningen såg kommunledningskontoret att en samordning skulle leda
till en bättre politisk styrning av, en tydligare ledning för och ett samlat
genomförande av det förebyggande arbetet.
Utredningen har varit på remiss och remissyttrandena kan sammanfattas enligt
följande:
o Alla remissinstanser tillstyrker en samordning.
o Kommunens nämnder förordar en samordning av folkhälsoarbetet, det
drogförebyggande arbetet, det brottsförebyggande arbetet och BUVO- arbetet inkl
Vakna-projektet.
o Ingen anser att det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet ska ingå.
o En samordning av resurser, politisk ledning och tjänstemannaorganisation under
Kommunstyrelsen förordas.
Utifrån av Kommunstyrelsens arbetsutskott givna direktiv har en ny arbetsgrupp
arbetat fram ett slutligt förslag till samordnad organisation för det förebyggande
arbetet och ett förslag på resurser för verksamheten.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Gunilla Hall, 2006-01-13.
Handläggare: Gunilla Hall, kvalitetschef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ha det övergripande
ledningsansvaret för kommunens gemensamma förebyggande insatser för
folkhälsoarbetet, det drogförebyggande arbetet samt det brottsförebyggande
arbetet från 2006-04-01.
2. Kommunfullmäktige antar nedan redovisat förslag till komplettering av Kommunstyrelsens reglemente avseende detta uppdrag, att gälla från 2006-04-01.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2006-02-27

Forts. / KF § 25

Dnr KS0030/05

§ 2 kompletteras med
I kommunstyrelsen övergripande ledningsfunktion ligger att leda och samordna
bl a: ” - kommunens gemensamma förebyggande insatser för folkhälsoarbetet, det
drogförebyggande arbetet samt det brottsförebyggande arbetet” och
§ 7 kompletteras med
Kommunstyrelsen har som uppgift att ansvara för:
” - Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för det kommungemensamma
förebyggande arbetet inom folkhälsoområdet samt de drogförebyggande och
brottsförebyggande områdena.
3. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till arbetsordning för Rådet för
Hälsa och Trygghet i Ale kommun att gälla från och med 2006-04-01.
4. Kommunfullmäktige gör följande ombudgeteringar av 2006 års kommunbidrag
från Barn- och ungdomsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden respektive
Utbildnings- och kulturnämnden till Kommunstyrelsen:
BUN minus 225 tkr
VON minus 225 tkr,
UKN minus 130 tkr, innebärande
KS
plus 580 tkr.
5. Kommunfullmäktige upplöser från 2006-04-01 Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet.
Yrkanden
Inga-Lill Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ha det övergripande
ledningsansvaret för kommunens gemensamma förebyggande insatser för
folkhälsoarbetet, det drogförebyggande arbetet samt det brottsförebyggande
arbetet från 2006-04-01.
2. Kommunfullmäktige antar nedan redovisat förslag till komplettering av Kommunstyrelsens reglemente avseende detta uppdrag, att gälla från 2006-04-01.
§ 2 kompletteras med
I kommunstyrelsen övergripande ledningsfunktion ligger att leda och samordna
bl a: ” - kommunens gemensamma förebyggande insatser för folkhälsoarbetet, det
drogförebyggande arbetet samt det brottsförebyggande arbetet”. och
§ 7 kompletteras med
Kommunstyrelsen har som uppgift att ansvara för:
” - Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för det kommungemensamma
förebyggande arbetet inom folkhälsoområdet samt de drogförebyggande och
brottsförebyggande områdena.
3. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till arbetsordning för Rådet
för Hälsa och Trygghet i Ale kommun att gälla från och med 2006-04-01.
Justerandes sign
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4. Kommunfullmäktige gör följande ombudgeteringar av 2006 års kommunbidrag
från Barn- och ungdomsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden respektive
Utbildnings- och kulturnämnden till Kommunstyrelsen:
BUN minus 225 tkr
VON minus 225 tkr,
UKN minus 130 tkr, innebärande
KS
plus 580 tkr.
5. Kommunfullmäktige upplöser från 2006-04-01 Folkhälsorådet och
Brottsförebyggande rådet.
___
Exp:
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildning- och kulturnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Gunilla Hall, kvalitetschef
Helene Ramert, ekonomichef
Annika Axelsson, bitr. ekonomichef

Justerandes sign
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Namnändra tätorten Nödinge-Nol till Ale
Jan A Pressfeldt har i motion den 4 juni 2003 föreslagit att kommunfullmäktige skall
besluta att orten Nödinge skall byta namn till Ale. Även vision 2020 innehåller
målsättningen att Ale tätort skall vara ett välkänt begrepp. I strategisk plan 20052007 finns som uppsatt mål att kommunen år 2007 skall ha en centralort som heter
Ale. Det är Lantmäteriverket som fattar beslut i frågan. Förvaltningen har utrett
frågan och yttrande har inhämtats från Barn-och ungdomsförvaltningen samt
Utbildnings-och kulturförvaltningen. Kommunfullmäktige har i beslut 2004-06-21
bifallit motionen på det sättet att kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda frågan
för ett slutligt ställningstagande i namnfrågan. Ärendet har behandlats på nytt i
kommunfullmäktige 2005-05-30 och återremitterats till Kommunstyrelsen med
motiveringen att ge Aleborna en information i ärendet. Barn- och
ungdomsförvaltningen ställer sig positiv till motionärens förslag medan Utbildningsoch kulturförvaltningen i sitt yttrande ansett det angeläget att ortnamnet Nödinge
finns kvar med hänvisning till kulturminnesvårdsynpunkt. Efter en förnyad
diskussion i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har beslutsförslaget justerats
något.
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 Nödinge-Nol 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 och inte på något sätt innebär att ortsnamnen Nol eller
Nödinge skulle försvinna. Tätortsbegreppet är dock mycket användbart i
marknadsföringssyfte när Ale skall sättas på kartan.
Kommunfullmäktige återremitterade 2005-05-30 § 62 ärendet med motiveringen att
ge Aleborna en information i ärendet. Därefter har en annons införts i AleKuriren
som en information till allmänheten om förslagets innebörd.
Beslutsförslag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2006-01-25
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att inlämna
ansökan till Lantmäteriverket om ändring av tätortnamnet Nödinge-Nol till Ale.
Justerandes sign
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Yrkanden
Inga-Lill Andersson, Leif Gustafsson, Jarl Karlsson, Jan Skog, Sune Rydén, Tommy
Gustafsson, Eaine Björkman och Jan Pressfeldt yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Roland Wall yrkar avslag, som tillstyrks av Rose-Marie Fihn
Inlägg
Inlägg görs av Sven Pettersson.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på dels Kommunstyrelsens förslag och dels Roland
Walls yrkande om avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ordförande redovisat omröstningsproposition som Fullmäktige godkänner.
Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som bifaller Roland Walls yrkande röstar Nej.
Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 7 nej-röster och 4 avstår.
Ordföranden konstaterar att Fullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag
BESLUT
1

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att inlämna
ansökan till Lantmäteriverket om ändring av tätortnamnet Nödinge-Nol till Ale.

Reservation
Roland Wall för centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.
___
Exp:
Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Lantmäteriverket.
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Omröstningbilaga avseende kf § 26 , 2006.
JA
(bifaller Ks förslag)
Leif Gustafsson m
X
Bengt Levin m
X
Dan Björk m
X
Fredrik Johansson m
X
Lennarth Nilsson m
X
Inga-Lill Andersson s
X
Lars-Helge Johansson s
X
Jarl Karlsson s
X
Eva Eriksson s
X
Elaine Björkman s
X
Monica Samuelsson s
X
Rolf Engström s
X
Sven Pettersson s
Elisabeth Bredesen s
Eje Engstrand s
X
Lars-Ove Hellman s
X
Jessika Forsell s
X
Anette Sernlo s
X
Willy Kölborg s
X
Rolf Gustavsson s
X
Hasse Andersson s
X
Anita Engström s
X
Catharina Eliasson s
X
Lars Gunnar Wallin s
X
Rolf Johannesson s
X
Rose-Marie Fihn fp
Lars-Erik Carlbom fp
Daga Johansson fp
Tore Berghamn fp
Boel Holgersson c
Roland Wall c
Marianne Olsson c
Ingemarie Torstensson v
X
Leif Hansson v
X
Kenneth Andersson v
X
Stefan Grahn v
X
Tommy Gustafsson v
X
Åsa Kasimir Klemedtsson mp
X
Torbjörn Köre mp
Kjell Klerfors kd
X
Chatarina Enström kd
X
Sune Rydén kd
X
Samira Samaha kd
Jan A Pressfeldt ad
X
Jan Skog ad
X
Ewa Johansson ad

X

Stina-Kajsa Melin s, ordförande
Summa:

X
37

Justerandes sign

Nej
(Bifaller Roland Walls yrkande)

Avstår

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

7
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Delgivningar
1. Redovisning från Barn- och ungdomsnämnden av genomfört uppdrag avseende
motion från Ungdomsfullmäktige om etablering av internetcafé i Nödinge,
protokollsutdrag 2006-02-01, § 14.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar anmälda delgivningar.
___
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Motion från Jan A Pressfeldt, ad, om folkomröstning i Ale om biltullar i
Göteborg
Jan A Pressfeldt, ad, har lämnat in motion daterad 2006-02-17, om folkomröstning i
Ale om biltullar i Göteborg.
Motinären föreslår med hänvisning till motionen att Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunal folkomröstning på valdagen den 17 september 2006, om införande av
biltullar i Göteborg.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller att motionen får väckas.
2. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsens.
___
Exp:
Maria Olegård
Håkan Spång

Justerandes sign
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Motion från Jan A Pressfeldt, ad, om revidering/upphävande av gamla
detaljplaner
Jan A Pressfeldt, ad, har lämnat in motion, daterad 2006-02-17, om
revidering/upphävande av gamla detaljplaner.
Motionären föreslår med hänvisning till motionen att Kommunfullmäktige beslutar:
att så snart bygglov söks med stöd av äldre detaljplaner (fastställda före 1991)
planbestämmelser rutinmässigt gås igenom och omgående ändras och uppdateras för
att harmoniseras med moderna detaljplaneläggning.
att inga bygglovsansökningar, som egentligen saknar stöd i eller strider mot befintlig
men äldre detaljplan, får avslås utan att man först prövar eller föreslår sökanden att
låta ändra planbestämmelserna enligt lagrummet ovan.
BESLUT
1.
2.

Kommunfullmäktige bifaller att motionen får väckas.
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsens.

___
Exp:
Maria Olegård
Håkan Spång
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Motion från Jan A Pressfeldt, ad, om inrättande av campingplats i Ale
Jan A Pressfeldt, ad, har lämnat in motion, daterad 2006-02-17, om inrättande av
campingplats i Ale.
Motionären föreslår med hänvisning till motionen att Kommunfullmäktige:
-inrättar campingplats i området runt Vikingagården
-samordnar anläggningen med gästhamnen i Älvängen
BESLUT
1.
2.

Kommunfullmäktige bifaller att motionen får väckas.
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsens.

___
Exp:
Maria Olegård
Håkan Spång

Justerandes sign
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Motion från Roland Wall, Boel Holgersson, Marianne Olsson, centerpartiet i
Ale, om Milj- och byggnämndens taxa för byggärenden.
Roland Wall, Boel Holgersson, Marianne Olsson, centerpartiet i Ale, har lämnat in
motion 2006-02-20, om Miljö- och byggnämndens taxa för byggärenden.
Motionärerna föreslår med hänvisning till motionen att Kommunfullmäktige beslutar
enligt följande:
Göra en utvärdering av hur Miljö- och bygnämndens taxa för byggärenden
(förhandsbesked, bygglov, mm), har utfallit,
för olika typer av byggprojekt
under de senaste tre åren
föreslå lämpliga förändringar av taxans olika koefficienter.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige bifaller att motionen får väckas.
2. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsens.
___
Exp:
Maria Olegård
Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

