PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2005-11-28
A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30 – 22.00

Plats och tid:

Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:
Stina-Kajsa Melin s, ordförande
Leif Gustafsson m
Elisabeth Mörner m
Åke Johansson m, tj.g. ers. för 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
Lars-Helge Johansson s, tj.g. ers. för Rolf Engström s
Sven Pettersson s
Elisabeth Bredesen s
Eje Engstrand s
Lars-Ove Hellman s §§ 125-133, 135-139
Tyrone Hansson s
Anette Sernlo s
Willy Kölborg s
Toni Andersson s, tj.g. ers. för Rolf Gustavsson s
Hasse Andersson s
Jeanette Linde s
Catharina Eliasson s
Lars-Gunnar Wallin s
Rolf Johannesson s
Rose-Marie Fihn fp
Jan Rosenberg fp, tj.g. ers. för 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
Maj Eriksson Rahm v, tj.g. ers. för Birgitta Andersson v
Kenneth Andersson v
Stefan Grahn v
Tommy Gustafsson v
Åsa Kasimir Klemedtsson mp
Torbjörn Köre mp

Kjell Klerfors kd
Chatarina Engström ad,tj.g.ers. för Margareta Axelsson kd
Sune Rydén kd
Samira Samaha kd
Jan A Pressfeldt ad
Robert Hurtig ad, tj.g. ers. för Jan Skog ad
Ingela Nordhall ad
Ewa Johansson ad
Ersättare och övriga deltagare:
Bengt Lewin m
Kent Carlsson s
Jessica Forsell s
Anita Engström s §§ 125-130
Jim Aleberg s
Bengt Englund c §§ 125-130
Åke Niklasson c
Birgit Hansson kd
Stig Fredriksson, kommundirektör
Håkan Spång, administrativ chef
Ann-Christine Friberg, sekreterare
Christian Baarlid, vd Renova §
Helene Ramert, ekonomichef §
Annika Axelsson, bitr ekonomichef §

Utses att justera

Inga-Lill Andersson och Leif Gustafsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Alafors 2005-12-06

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 125 - 139
Ann-Christine Friberg

Ordförande
Stina-Kajsa Melin
Justerande
Inga-Lill Andersson

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

Kommunfullmäktige § 125 - 139

Sammanträdesdatum

2005-11-28

Datum för anslags uppsättande

2005-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Alafors

Datum för anslags nedtagande

2005-12-29

Underskrift

Ann-Christine Friberg
___________________________________________________________________________
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KF § 125
Information om Renova
Ordföranden hälsar Christian Baarlid, vd för Renova, välkommen.
Christian Baarlid tackar för inbjudan och redogör bl a för Renovas ägardirektiv,
vision, affärsidé, värderingar, organisation, marknad och verksamhetsområden.
Inlägg
Inlägg görs av Willy Kölborg, Lars-Ove Hellman, Sune Rydén, Jan A Pressfeldt och
Eje Engstrand.
Ordföranden tackar för en väl genomförd information.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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KF § 126
Information om "Ekonomiska jämförelser mellan Ale och Göteborgsregionens
kommuner 2005" samt "Finansiella profiler i Ale och i Västra Götalandsregionens kommuner 2004"
Ordföranden hälsar Helene Ramert, ekonomichef, och Annika Axelsson, biträdande
ekonomichef, välkomna.
Annika Axelsson redogör för ekonomiska jämförelser mellan Ale och
Göteborgsregionens kommuner 2005.
Inlägg
Inlägg görs av Ewa Johansson och Eje Engstrand.
Helene Ramert presenterar sig för Kommunfullmäktige och redogör för Finansiella
profiler i Ale och i Västra Götalandsregionens kommuner 2004.
Inlägg
Inlägg görs av Ewa Johansson, Rose-Marie Fihn, Jarl Karlsson, Eje Engstrand och
Jan A Pressfeldt.
Ordföranden tackar för informationerna.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 127

Dnr KS0022/05

Rapporter från höstens ortsutvecklingsmöten 2005
Höstens ortsutvecklingsmöten har genomförts under oktober och november 2005.
Till Kommunfullmäktiges sammanträde redovisas protokoll från respektive ortsutvecklingsmöte.
Ordföranden lämnar följande beslutsförslag
1. Kommunfullmäktige noterar protokollen från ortsutvecklingsmötena.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till varje förvaltning/nämnd att, utifrån ortsutvecklingsmötesprotokollen, besvara sina frågor och överlämna dem till berört ortsutvecklingsmötes presidium senast 15 mars 2006.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar protokollen från ortsutvecklingsmötena.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till varje förvaltning/nämnd att, utifrån ortsutvecklingsmötesprotokollen, besvara sina frågor och överlämna dem till berört ortsutvecklingsmötes presidium senast 15 mars 2006.
___
Exp: Respektive förvaltning/Nämnd

Justerandes sign
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KF § 128
Extra Kommunfullmäktige 2006-02-07, kl 18.00
Inom ramen för GRs arbete med framtidsfrågor har två rådslag genomförts i samtliga
GR-kommuner. Arbetet går nu vidare på temat ”Tillväxt i Göteborgsregionen”. Hela
processen ska sedan knytas ihop av GRs styrelse i maj 2006.
Rådslaget föreslås genomföras i Ale den 7 februari 2006 då Ulf Strömqvist från
Temaplan och bl a Göran Johansson från GRs presidium medverkar. Till rådslaget
inbjuds Fullmäktiges ledamöter m fl politiker samt berörda tjänstemän.
Vid sammanträdet ger Inga-Lill Andersson kompletterande information om syftet
med rådslaget.
Ordföranden lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
2. Kommunfullmäktige beslutar ha extra Kommunfullmäktige 2006-02-07, kl 18.00
då representanter från GR bjuds in tillsammans med Fullmäktiges ledamöter m fl
politiker och berörda tjänstemän.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
2. Kommunfullmäktige beslutar ha extra Kommunfullmäktige 2006-02-07, kl 18.00
då representanter från GR bjuds in tillsammans med Fullmäktiges ledamöter m fl
politiker och berörda tjänstemän.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 129

Dnr KS0205/05

Svar på interpellation från Robert Hurtig, ad, till Kommunstyrelsens
ordförande om PBL utanför detaljplanelagt område
Kommunfullmäktige hänsköt vid sitt sammanträde 2005-10-31 ärendet till dagens
sammanträde.
Robert Hurtig, ad, har 2005-10-14, inkommit med interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om PBL utanför detaljplanelagt område.
Interpellanten önskar veta
vilket/vilka beslut i Ale kommun som åsidosätter undantagen enligt PBL för 1
och 2 bostadshus?
hur många bygglov har sedan PBLs ikraftträdande beviljats som rymts inom undantagen för 1 och 2 bostadshus?

-

Inga-Lill Andersson besvarar interpellationen. Skriftligt svar lämnas.
Robert Hurtig tackar för svaret.
Inlägg
Inlägg görs av Lars-Ove Hellman, Jan A Pressfeldt, Hasse Andersson och Anette
Sernlo.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar debatten avslutad med anledning av interpellationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 130

Dnr KS0221/05

Svar på interpellation från Åsa Kasimir Klemedtsson, mp, till Miljö- och byggnämndens ordförande angående var mobiltelefonmaster och sändare är placerade
Åsa Kasimir Klemedtsson, mp, har lämnat interpellation, daterad 2005-10-31, till
Miljö- och byggnämndens ordförande angående var mobiltelefonmaster och sändare
är placerade.
Interpellantens fråga är:
hur ställer sig Miljö- och byggnämnden i alla kommande ärenden om nya mobiltelefonmaster eller sändare, eller byggnation nära sådana, med anledning av miljööverdomstolens prejudicerande tolkning att de är miljöfarlig verksamhet och
utgör risk för hälsovådliga effekter?

-

Anette Sernlo besvarar interpellationen. Skriftligt svar lämnas.
Åsa Kasimir Klemedtsson tackar för svaret.
Inlägg
Inlägg görs av Rose-Marie Fihn och Lars-Ove Hellman.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar debatten avslutad med anledning av interpellationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 131

Dnr 233/05

Fråga från Boel Holgersson, c, till Kommunstyrelsens ordförande/Kommunfullmäktiges ordförande om trafiksituationen i Nödinge
Boel Holgersson, c, har inkommit med fråga, daterad 2005-11-13, till Kommunstyrelsens ordförande och/eller Kommunfullmäktiges ordförande om trafiksituationen i
Nödinge.
Frågeställningen är följande:
1. Har någon representant för Ale kommun tillskrivit Vägverket i enlighet med den
bifallna motionen (KF 2004-12-13) och när gjordes det i så fall?
2. Vad har Vägverket i så fall svarat?
3. Kommer kommunen att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av motionen och/eller den numera ännu sämre framkomligheten vid trafikkorsningarna i
Nödinge?
Inga-Lill Andersson besvarar frågan som också lämnats skriftligt till Boel Holgersson.
Boel Holgersson tackar för svaret.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar svaret till handlingarna.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

10(23)

Sammanträdesdatum
2005-11-28

KF § 132

Dnr KS0189/05

VA-taxa 2006
(Au § 201, Ks § 193)
Tekniska nämnden föreslår en ny VA-taxa att gälla from 2006-01-01. Taxeförslaget
innebär dels en höjning av den fasta kostnaden och dels den rörliga
brukningsavgiften. Taxeförslaget innebär vidare att taxan för uppsättningar av
servisledningar till förbindelsepunkter höjs, för servisledningar som på
fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar höjs
etableringsavgiften. Förslaget innebär även höjningar för extraordinär hantering av
vattenmätare d v s återkopplingsavgift (för abonnent som avstängts från vatten p g a
betalning ej erlagts inom angiven tid) och kontroll av vattenmätare där inget fel kan
påvisas samt höjning av avgift för byte av trasig/sönderfrusen mätare där abonnenten
anses vållande.
Höjningarna motiveras av att avgifterna till GRYAAB ökar kraftigt. Denna höjning
beror på de allt större miljökrav som ställs på reningsprocessen och att GRYAAB
tidigare använt sig av sina obeskattade reserver istället för att ta ut hela sin kostnadsökning via taxehöjning. Mot bakgrund av de effektiviserings- och rationaliseringskrav
som ställdes på VA-enheten i samband med 2004 års taxediskussioner finansierar
inte föreslagen taxehöjning kostnadsökningarna för 2006 fullt ut.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert 2005-09-29.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa enligt upprättat förslag innebärande en
höjning av såväl den fasta som den rörliga brukningsavgiften med 2 %.
2. Kommunfullmäktige antar höjning av taxan för uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter med 4,8 %.
3. Kommunfullmäktige antar höjning av etableringsavgiften enl § 7.2 i Ale
kommuns VA-taxa till 10 000 kr (inkl moms 12 500 kr).
4. Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna enl § 12 i Ale kommuns VA-taxa för
återkopplingsavgift och kontroll av vattenmätaren där inget fel kan påvisas utgår
en avgift på 400 kr (inkl moms 500 kr).
5. Kommunfullmäktige beslutar att byte av trasig/sönderfrusen mätare där
abonnenten anses vållande utgår en avgift på 800 kr (inkl moms 1 000 kr).
6. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan skall gälla from 2006-01-01.
___
BESLUT

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa enligt upprättat förslag innebärande en
höjning av såväl den fasta som den rörliga brukningsavgiften med 2 %.
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forts. KF § 132

Dnr KS0189/05

2. Kommunfullmäktige antar höjning av taxan för uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter med 4,8 %.
3. Kommunfullmäktige antar höjning av etableringsavgiften enl § 7.2 i Ale
kommuns VA-taxa till 10 000 kr (inkl moms 12 500 kr).
4. Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna enl § 12 i Ale kommuns VA-taxa för
återkopplingsavgift och kontroll av vattenmätaren där inget fel kan påvisas utgår
en avgift på 400 kr (inkl moms 500 kr).
5. Kommunfullmäktige beslutar att byte av trasig/sönderfrusen mätare där
abonnenten anses vållande utgår en avgift på 800 kr (inkl moms 1 000 kr).
6. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan skall gälla from 2006-01-01.
___
Exp: Helene Ramert, ekonomichef
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 133

Dnr KS0188/05

Renhållningstaxa 2006
(Au § 202, Ks § 194)
Tekniska nämnden föreslår en ny renhållningstaxa att gälla from 2006-01-01.
Förslaget innebär taxehöjningar för hushållsavfall, storbehållare vad gäller osorterat
avfall, slamsugning, taxan för svårhanterligt avfall till deponering samt taxan för
avfall till kompostering. Förslaget innebär även att taxan för latrintömning upphör.
Höjda behandlingskostnader styr även 2006 över totalkostnaden inom
avfallsområdet vilket någon enskild kommun inte kan påverka. Höjningarna
motiveras av att transportindex ökar betydligt mer än inflationen, ökade
behandlingskostnader, höjda löner, ökade kostnader för slamsugning efter ny
upphandling av entreprenör. Enligt regeringens budgetproposition kommer en skatt
på förbränning att införas från halvårsskiftet 2006 vilket då medför att taxan för
hushållsavfall behöver omprövas även skatten på deponi av avfall ökar. Latrintaxan
kommer att upphöra. Pga förbud mot deponi av organiskt avfall som trädde i kraft
den 1 januari 2005, samt att den dispens Ale kommun fick går ut 31 december 2005
kommer latrinhämtningen att upphöra.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert 2005-09-29.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar ny renhållningstaxa enligt upprättat förslag
innebärande följande höjningar; taxan för hushållsavfall höjs med 2,0 %, taxan för
storbehållare/container vad gäller osorterat avfall höjs med 4,0 %, taxan för
slamsugning höjs med 2,0 %, taxan för latrintömning upphör, taxan för
svårhanterligt avfall till deponering höjs med 5,0 % samt taxan för avfall till
kompostering höjs med 3,0 %.
2. Kommunfullmäktige beslutar under förutsättning att en höjning sker av deponiskatten från 2006-01-01, med 65 kr/ton så höjs taxan för ej återvinningsbart/ej
brännbart avfall till deponering med 65 kr/ton och taxan för svårhanterligt avfall
till deponering med ytterligare 65 kr/ton, utöver föreslagen höjning.
3. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan skall gälla from 2006-01-01.
4. Kommunfullmäktige beslutar att ompröva taxan för hushållsavfall under våren
2006 om det införs en skatt på avfallsförbränning from 2006-07-01.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar ny renhållningstaxa enligt upprättat förslag
innebärande följande höjningar; taxan för hushållsavfall höjs med 2,0 %, taxan för
storbehållare/container vad gäller osorterat avfall höjs med 4,0 %, taxan för
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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slamsugning höjs med 2,0 %, taxan för latrintömning upphör, taxan för
svårhanterligt avfall till deponering höjs med 5,0 % samt taxan för avfall till
kompostering höjs med 3,0 %.
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2. Kommunfullmäktige beslutar under förutsättning att en höjning sker av deponiskatten från 2006-01-01, med 65 kr/ton så höjs taxan för ej återvinningsbart/ej
brännbart avfall till deponering med 65 kr/ton och taxan för svårhanterligt avfall
till deponering med ytterligare 65 kr/ton, utöver föreslagen höjning.
3. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan skall gälla from 2006-01-01.
4. Kommunfullmäktige beslutar att ompröva taxan för hushållsavfall under våren
2006 om det införs en skatt på avfallsförbränning from 2006-07-01.
___
Exp: Helene Ramert, ekonomichef
Tekniska nämnden

Justerandes sign
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KF § 134

Dnr KS0147/05

Generell borgen för AB Alebyggen
(Au § 204, Ks § 195)
Kommunfullmäktige beslöt 2004-11-29, § 135 att bevilja AB Alebyggen en borgen
på sammanlagt 740 Mkr under en tid av högst 10 år. I av kommunfullmäktige
antagen finanspolicy, 1997-03-24, stadgas att borgensbeslut skall prövas årligen.
Kommunens borgensåtagande för AB Alebyggen uppgick vid årsskiftet 2004/2005
till 701,9 Mkr. Fastigheternas avskrivningar uppgår årligen till ca 20 Mkr och målsättningen är att amortering av krediterna skall ske med motsvarande belopp. Vid sidan
av den nyupplåning som skett under året kommer enligt uppgift från AB Alebyggen
målsättningen med amorteringen att uppnås under år 2005. Aktuell skuld med
kommunal borgen uppgår nu till 708 Mkr.
AB Alebyggen har inkommit med en ansökan om utökad borgen till 850 Mkr. Upplåningsbehovet 2006 är 130 Mkr för planerad nyproduktion med start 2006
(Älvängen och Alafors). Alebyggen har under året förvärvat tomtmark för produktion
i Älvängens tätort och tomtmark i Alafors. AB Alebyggen kommer att starta
byggnation under 2006 under förutsättning att pågående planärenden vinner laga
kraft. AB Alebyggen kommer inte att utnyttja hela detta utrymme eftersom
produktion kommer att pågå över årsskiftet 2006/2007 men kommunens borgen
skapar bättre förutsättningar för att handla upp byggkreditiv.
Beviljat borgensbeslut bör även fortsättningsvis överstiga aktuell låneskuld och föreslås, under förutsättning att nybyggnadsprojekten anses vara av väsentlig betydelse
för kommunens utveckling, därför öka med 110 Mkr för att uppgå till 850 Mkr.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2005-10-07.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2004-11-29, § 135, och tecknar kommunal
borgen för AB Alebyggen under en tid om högst 10 år och intill ett belopp av
högst 850 Mkr avseende lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna
ändamål.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga borgenshandlingar inom angiven ram.
Protokollsanteckning vid Kommunstyrelsens sammanträde 2005-11-15
Ingemar Serneby, Kjell Klerfors, Tore Berghamn och Roland Wall gör följande protokollsanteckning: "Vi vill påtala risken med ett ökat borgensåtagande".
Justerandes sign
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Lars-Ove Hellman anmäler att han inte deltar i beslutet p g a jäv.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2004-11-29, § 135, och tecknar kommunal
borgen för AB Alebyggen under en tid om högst 10 år och intill ett belopp av
högst 850 Mkr avseende lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna
ändamål.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga borgenshandlingar inom angiven ram.
___
Exp: Helene Ramert, ekonomichef
AB Alebyggen
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KF § 135

Dnr KS0186/05

Redovisning av ej verkställda fullmäktigebeslut 2005-01-01 -- 2005-09-30
(Au § 207, Ks § 196)
Kommunfullmäktige beslutade 2005-03-29, § 9, att bifalla motion från Rose-Marie
Fihn, folkpartiet, om att redovisa ”ej verkställda beslut” till Fullmäktige minst en
gång per år.
Kommunstyrelsen ansvarar för beredning av ärenden till Kommunfullmäktige och
administrativa avdelningen ansvarar för expediering av Fullmäktiges beslut till
respektive nämnd. Rutiner för redovisning av verkställighet av Fullmäktigebesluten
har upprättats vilket innebär att efter varje sammanträde noterar
kommunsekreteraren besluten, uppdrag och ansvarig nämnd på en förteckning.
Respektive nämndsekreterare bevakar verkställigheten av besluten och noterar den
månad beslutet är verkställt.
Alla ej verkställda beslut redovisas varje år på Kommunfullmäktiges novembersammanträde.
Efter sammanställning över Kommunfullmäktiges beslut 2005-01-01 – 2005-09-30
visar det sig att alla beslut är verkställda eller på gång att verkställas. Detta innebär
att det inte finns några ej verkställda beslut för perioden att redovisa.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2005-09-26.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige noterar redovisning av ej verkställda beslut.
___
Inlägg
Inlägg görs av Boel Holgersson, Rose-Marie Fihn, Lars-Helge Johansson, Willy
Kölborg, Kenneth Andersson och Lars-Ove Hellman.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar redovisning av ej verkställda beslut.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(23)

Sammanträdesdatum
2005-11-28

KF § 136

Dnr KS0169/05

Ramjustering i 2006 års budget mellan Kommunstyrelsen och Miljö- och
byggnämnden
(Au § 205, Ks § 197)
Kommunstyrelsen beslutade 2005-09-13 att tjänsten som förvaltningschef och tillika
stadsarkitekt på miljö- och byggförvaltningen delas i två tjänster samt att
stadsarkitekttjänsten placeras på kommunledningskontoret. Förändringen skall enligt
beslutet finansieras inom nuvarande kommunbidragsramar för Kommunstyrelsen och
Miljö- och byggnadsnämnden. Kommunledningskontoret föreslår nu inför
detaljbudgetarbetet 2006 att en ramjustering på 375 tkr sker mellan
Kommunstyrelsen och Miljö- och byggnämnden motsvarande 50 % av den överförda
tjänsten som stadsarkitekt.
Beslutunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2005-09-28.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om en ramjustering fr o m år 2006 och framåt på
375 tkr från Miljö- och byggnämnden till Kommunstyrelsen p g a överföring av
0,5 tjänst som stadsarkitekt till kommunledningskontoret.
___
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar om en ramjustering fr o m år 2006 och framåt på
375 tkr från Miljö- och byggnämnden till Kommunstyrelsen p g a överföring av
0,5 tjänst som stadsarkitekt till kommunledningskontoret.
___
Exp: Helene Ramert, ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(23)

Sammanträdesdatum
2005-11-28

KF § 137
Delgivningar
1. Protokoll från Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor 2005-09-26
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(23)

Sammanträdesdatum
2005-11-28

KF § 138
Interpellation från Willy Kölborg, s, till Kommunstyrelsens ordförande om
alkolås
Willy Kölborg, s, lämnar interpellation, daterad 2005-11-28, till Kommunstyrelsens
ordförande om alkolås.
Interpellantens fråga:
”Tycker du att Ale kommun nästa gång man gör upphandlingar på fordon eller leasar
fordon skall kräva alkolås i dessa fordon?”
BESLUT
1. Interpellationen besvaras vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2005-12-12.
___
Exp. Maria Olegård
Ann-Christine Friberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(23)

Sammanträdesdatum
2005-11-28

KF § 139
Nästa sammanträde
Ordföranden föreslår att sammanträdet den 12 december tidigareläggs till kl 17.30
för att hinna med kvällens ärendelista.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige tidigarelägger sammanträdet den 12 december till kl 17.30.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

