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§ 199 Dnr 1976.844 036.262

Anslag for projektering och kostnadsberakning av om- och

tillbyggnad av Solangsskolans lokaler

Pa darom av kommunstyrelsen genom protokollsutdrag fran
sammantrade 1976-06-01, § 480, (1976, nr 152) framstallt

forslag beslbt kommunfullmak^-je

att for projektering och kostnadsberakning av om- och till
byggnad av Solangsskolans lokaler bevilja anslag a 200 000
kronor, att utga av medel ur allmanna investeringsfonden

samt

att uppdraga &t kommunstyrelsen att i samrad me4 skolsty-

relsen handlagga projekteringsarbetet.

§ 200 Dnr 1976.846 036.264

Anslag fbr ombyggnad och underhall av lokalerna i fastig-

heten Pelargonian 4, Agatan 22

Pa darom av kommunstyrelsen genom protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-06-01, § 482, (1976, nr 153) framstallt
fbrslag beslbt kommunfullmak'o^ge

att fbr ombyggnad och underhall av lokalerna i fastigheten

Pelargonian 4, Agatan 22, bevilja anslag a 495 800 kronor,

att utga av medel ur allmanna investeringsfonden.

§ 201 Dnr 1976.869 058.942

Anslag fbr utbyggnad av terminaldatorerna pa dratselkontoret

Pi darom av kommunstyrelsen genom protokollsutdrag fran sam

mantrade 1976-06-01, § 484, (1976, nr 154) framstallt for

slag beslbt kommunfullmaktige

att fbr utbyggnad av minnesenheten p& dratselkontorets ter-

minaldatorer bevil^a anslag & 21 060 kronor, att utga av

medel ur>allmanna investeringsfonden.
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§ 202 Dnr 1976.727 034.266

Anslag for inkdp av fyra villavagnar eller for anskaffande
av lokaler pa annat satt for specialundervisning

Fran kommunstyrelsen hade inkommit protokollsutdrag fran
sammantrade 3976-06-01, § 485, (1976, nr 155) angaer.de
skolstyrelsens fbrslag om anslag fbr inkop av fyra st

villavagnar eller for anskaffande av lokaler pa annat
satt for specialundervisning.

Efter foredragning av arendet vidtog bverlaggning, varunder
Rune Johansson yrkade avslag i arendet i vad avsag alterna-
tivet villavagnar och Gunnar Skog med vilken Eva Odldw in-

stamde, yrkade bifall till kommtunstyrelsens fbr-sj ag i aren
det.

Anfbranden hbll s av Bengt-Olof Nelson, Jan Jonsson och fiagnar
Andersson.

Sedan overlaggningen fbrklarats avslutad framstainde ordfb-
randen proposition pa bifall till dels kommunstyrelsens for
slag i arendet och dels det av^Bune Johansson framstallda
yrkandet och fbrklarade ordfbx^anden, sedan propositionerna
besvarats sig finna propositionen pa bifall till kommunsty

relsens fbrslag i arendet vara med overvagande ja besvarad.

Da votering ej begardes hade kommunfu]lmaktige sdlunda be-
slutat i erilighet med kommunstyre]sens fbrslag

att for inkbp av fyra st villavagnar eller fbr anskaffande
av lokaler pa annat satt fbr specialundervisning bevilja
anslag a 80 000 kronor, att utga av medel ur allmanna inves-
teringsfonden.

§ 203, Dnr 1976.796 004.600

AnBlag till skolstyrelgens vanortsverksamhet under 1976

Pa darom av kommunstyrelsen genom protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-06-01, § 472, (1976, nr 15c) framstallt
f8rslag beslot kommunfullmaktige

att till skolstyrelsens vanortsverksamiiet under 1976 bevil-

ja anslag & 25 000 kronor, att utga av medel under konto

5.950.1 i arets budget.

Jus'tarandes sign

21 012 158— KOMMUNSAMKOP/Kommunoktiebolagel

Ufdragsbettyrkande
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§ 204 Dnr 197u.442 034.512

Anslag for uppfbrande av en oljelagringscistern i Lir.dome

Fran kommunstyrelsen hade inkommit protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-06-01, § 452, innefattande energiverka-

styrelsena hemstallan om anslag & 2 700 000 kronor for

uppfbrande av en 8 000 m3:s oljelagringscistern i Lindome

(1976, nr 157).

Efter fbredragning av arendet vidtog bverlaggning varunder

fbljande yrkanden framstalldes:

a Harry Bergman med vilken Dan Ojvind Gasstorp, Jan Jonsson,

Gunnar Trenning och Nils-Erik Eriksson instamde: att konmun-

fullmaktige matte aterremittera arendet till kommunstyrelsen

b Osten Pellmer med vilken Eagnar Gunne och Gunnar Skog in

stamde: att kommunfullmaktige matte bifalla koamunstyrelsens

fbrslag

c Allan Samuelsson: att kommunfullmaktige m&tte avsld kom-

munstyrelsens fbrslag.

Anfbrande hblls av Allan Lignell.

Sedan bverlaggningen fbrklarats avslutad meddelade ordfbran-

den att han fbrst komme att framstalla propositioner pd bi-

fall till dels det av Harry Bergman gjorda aterremissyrkandet

och dels arendets avgbrande i flag; och fbrklarade ordfbranden,

sedan propositionerna besvarats, sig finna propositionen pS

bifall till arendets avgbrande i dag vara med bvervagande ja

besvarad.

Votering begardes i anledning varav uppstalldes och godkandes

fbljande voteringsproposition:

"Deri som vill att kommunful^n^ktige beslutar att arendet n~

skall avgbras i dag rbstar ja', den det ej vill rbstar nej .
Vinner nej har kommunfullmaktige beslutat i enlighet med

Harry Bergmans yrkande."

Kommunfullmaktige uppdrog at Bengt-Olof Nelson och Allan

Lignell att saval vid denna, som eventuell annan under sam-

mantradet fbrekommande omrbstning bitrada ordforanden vid

rbsternas granskning.

, . . . Utdragsbattyrkande
Jutterandes sign " '

Dl
21 012 158- KOMMUNSAMKOP/Kommunaktiebolaget
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradeidatum glad

1975-06-23 7

Karefter beslbt kommunfullmaktige att ajournera sammar.tradet
10 minuter.

Vid sammantradets aterupptagande vidtog votering varvid vid
upprop fdljande ledambter och tjanstgdrande suppleanter ros-
tade ja:

Sven Olof Olsson, Sven Olsson, A'ke Baaz, Osten Pelimer,
Gunnar Skog, John Adolfsson, Gunnar Lind, Lars Carlsson,
Lars Lind, Ake Ryberg, Eric Svardh, Arne Ingelhaamar,
Bagnar Gunne, Harry Rosslind, Britt Tbrnquist, Gur.vor Wallin,
Thor Mattisson, Arne Friberg, Anita Calmegren, Olof V/aJlenas,
Sven Hilmersson, Karl Svensson, Gustav Eklund, Lars Jbnsson,
Bo Haginan, Solweig Karlsson, Bengt Johansson, Polke Porae,

Alvar Mothorp, Osten Axelaaon, Allan Andersson, ^.ke Wordstrbm,
Bengt-Olof Nelson och Polke Bbrjesson.

Fbljande ledambter och tjanstgbTande suppleanter rbstade nej:

Anders Eliasson, Ebbe Gustafsson, Karl Erik Pettersscn,
Allan Lignel], Ragnar Andersson, Harry Bergman, Anna Hagberg,
Allan Samuelsson, Linn^a Johansson, Olof Carlson, Nils-Erik
Eriksson, Hans Pettersson, Leif Eklund, Dan Ojvind Gasstorp,
Jan Jonsson, Rune Johansson, Eva Odlbw, Knut Pettersson, May

Pettersson, Gunnar Trenning, Sture Hansson, Sigvard Larsson,
Bengt Hedberg, Gartz Klang, I^if Svensson och Robert Rydin.

Da omrbstningen utfallit med 34 ja-rbster och 26 nej-rbster
hade kommunfullaiaktige salunda beslutat

att arendet skulle avgbras i dag.

Harefter framstallde ordfbranden propositioner pa bifall till
dels Osten Pellmers fbrslag innefattande bifall till konmun-
atyrelsens fbrslag och dels Allan Samuelssons avslagsyrkande,
och fbrklaradd ordfbranden sedan propositionema besvarats,
Big finna propositionen pa bifall till kommunstyrelsens fbr
slag i arendet yara med bvervagande ja besvarad.

Da votering ej begardes hade kommunfullmaktige saljnda be
slutat i enlighet med kommunstyrelsens fbrslag

att en 8 000 m3:s oljelagringscistern skulle uppfbras i
Lindome,

att for andamalet bevilja anslag a 2 700 000 kronor, att ut-
g& av 'lanemedel samt

att uppdraga &t kommunstyrelsen dels att hos regeringen an-

sbka om till stand att till galdande av anslaget k 2 700 000

kronor upptaga ett pa hbgst 30 ar stallt amorteringsiar.,
dels att - under fbrutsattning av regeringens till stand - a

kommunens vagnar sluta avtal om lanet och uppbara de uppla-
nade medlen.

Justerandes sign

21 012 158- KOMMUNSAMKOP/Kommunakliebologel

Utdragibettyrlcande

Dl
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Allan Samuelsson, Leif 2klund, Allan Lignell, Jan -onsbon,
Eune Johansson, Knut Pettersson, Sigvard Larsson, Sture
Hansson,^eif Svensson och Ebbe Gustafsson lat till proto-
kollet antackna sin reservation.

Jutterandes sign

§ 205
Dnr 1976.682 034.533

Anslag fcr utbyggnad av fjarrvarmenatet (Jungfrustigen,

etapp II)

fbrslag teslot kommunfullmaktige

att for utbyggnad av fjarrvarmenatet

▼11ja anrlag a 1 425 000 kronor, att
allmanna investeringsfonden.

av medel ur

§ 206 Dnr 1976.855 034.265

Anslag for belaggning av brandstationens vagnhallsgolv

med hardbetong , —

Pa darom av kommunstyrelsen genom protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-06-01, § 483, (1976, nr 159) framstallt

forslag beslot konununfullmaktige

att fbr belaggning av brandstationens vagnhallsgolv med

hArdbetong bevilja anslag & 40 000 kronor, att utga av

medel ur allmanna investeringsfonden.

§ 207 Dnr 1976.705 034.263

Anslag t ir Ijudisolering av Prytzgatans fritidshem

P4 daron av kommunstyrelsen genom protokollsutdrag fran

sammantiade 1976-06-01, § 467, (1976, nr 160) framstallt
forslag beslbt kommunfullmaktige

att f5r ljudisolering av Prytzgatans fritidshem bevilja

anslag * 16 500 kronor, att utgA av medel under konto

5.950.1 i arete budget.

Utdragsbestyrkande

Dl

21 012 158- KOMMUNSAMKOP/Kommunoklifbolaget
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§ 208 Dnr 1976.699 034.361 ,

Anslag fbr anordnande av automatisk bevattnir-gsar.la^r.ir.g
pa Lindhagaskolans grasplar

Pa darom av kommunstyrelsen i ":-nom protokollsutdrag f~&^
sammantrade 1976-06-01, § 463, (1976, nr 16l) framstallt
fbrslag besldt kommunfullmaktige

att for anordnande av automatisk bevattningsanlaggning pa
Lindhagaskolans grasplan bevilja anslag a 35 000 kronor,
att utga av medel ur allmanna investeringsfond^n.

§ 209 Dnr 1976.845 036.262

Anslag for om- och tillbyggnad av Sinntorpsskolan

PA darom av kommunstyrelsen genom protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-06-01, § 478, (1976, nr;162) fracstal3t
forslag beslot kommunful1maktige

att uppdraga at kommunstyrelsen att verkstalla om- och

tillbyggnad av Sinntorpssko]an i huvudsaklig bverensstan-

melse med redovisade handlingar,

att - utbver av kommunfullmaktige 1974-12-18, § 445, be-

viljatprojekteringsbidrag a 256 000 kronor - bevilja anslag
& ytterligare 6 295 000 kronor, varav for byggnadsarbeten

5 625 000 kronor, f8r interna rante- och kreditivkostnader

13 5 000 kronor samt for inventarier 555 000 kronor,

att namnda anslag a 6 295 000 kronor Jamte tidigare bevil-

jat anslag a 250 000 kronor eller tillhopa 6 545 000 kronor

skulle tackas enligt foljande:

1 330 000

115 000

3 321 000

1 779 000

beraknat statsbidrag "

konto 8.922.5 "Ranta under byggnads-

tiden" ,

beraknat*amorteringslan

allmanna investeringsfonden

att uppdraga at kommunstyrelsen att hos regeringen ansoka

'om dels storsta mbjliga statsbidrag till om- och tillbygg-

naden av Sinntorpsskolan och dels till stand att till gal-

dande av del av byggnadskostnaderna upptaga ett pa hogst

30 ar stallt amorteringslan samt

att faststalla det reviderade lokalprogrammet for Sinntorps

sko]an i enlighet med fbrteckning daterad 1975-12-05 och re

viderad 1976-04-21.

Justerandei sign

21 012 158- KOMMUNSAMKOP/Komtnunakliabolaget

Uldragtbettyrkande

Dl
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§ 210 Dnr 1975-2224 005.351

Anslag fbr iordningstallande av vissa enskilda vagar i

KalJered

Pa darom av kommunstyrelsen genom protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-06-01, § 473, (1976, nr 163) fraastaint
fbrslag beslbt kommunfullmaktige

att bevilja anslag a 65 000 kronor i bidrag till utforande
av forsta etappen av iordningstallande av enskilda vagarna

0-165 och 0-491 u i Kallered, varvid bidraget skulle inklu-

dera alia kostnadsandelar for de fastigheter sea agdes av

kommunen,

att ansHaget skulle utga av medel under konto 5.950.1 i

arets budget samt

att forvantat landstingsbidrag a 53 840 kror.or skulle for-

skotteras av f8r kommunstyrelsen tillgangliga medel.

§ 211 Dnr 1976.793 029.963

Tillaggsanslag till sakerhetskommitte'n for inkbp av utbild

ningslitteratur och kostnader fbr utbildning av kommitt^ns

ledambter

Pa darom av kommunstyrelsen genom protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-06-01, § 470, (1976, nr 164) framstallt
fbrslag beslot kommunfullmaktige

att for inkop av utbildningslitteratur och kostnader fbr

utbildning av sakerhetskommittens ledambter bevilja kommitt^n

tillaggsanslag a 15 200 kronor, att utga av medel under konto

5.950.1 i arets budget.

§ 212 Dnr 1976.805 034.351

Tillaggsanslag for anlaggande av GCM-vag utefter Prblunda-

gatan pa delen Lararhbgskolan - Abyvagen

Pa darom av kommunstyrelsen genom protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-06-01, § 370, (1976, nr 165) framstallt
fbrslag beslbt kommunfullmaktige

att for anlaggande av GCM-vag utefter Prblundagatan pa delen

Lararhbgskolan - Ibyvagen bevilja tillaggsanslag a 85 000
kronor, att utga av medel ur allmanna investeringsfonden.

Juiterandei sign

21 012 158— KOMMUNSAMKOP/Kommunoklieboloael

Utdragsbeityrkande

Dl
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§ 213 Dnr 1976.827 013.313

Tillaggsanslag till stadsarkitektkontoret for
av Balltorp, etapp 1 ^^ g

Pd darom av kommunstyrelsen genom protokollsutdras f-dn
sammantrade 1976-06-01, § 481, (1976, nr 166) framstallt
forslag beslot kommunfullmaktige besluta

att till stadsarkitektkontoret for planeringen av Ealltorp
etapp l bevilja tillaggsanslag d 350 000 kronor, att utj
av medel under konto 5.950.1 i drets budget.

§ 214 Dnr 1976.351 021.721

Forslag till personalorganisation vid Krokslatts nya for-'

skola

Fran kommunstyrelsen hade inkommit protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-06-01, § 451, (1976, nr 167) med forslag
angiende personalorganisation vid Krokslatts nya forskola.

Efter foredragning av arendet vidtog bverlaggning, varunaer

Osten Pellmer yrkade bifall till kommunstyre1sens forslag
dock med begaran om dt^rremiss av frigan om nedlaggning av

tvd daghemsavdelningar (20 platser) vid forskola pa Dalhens-
gatan. •

Anfbranden holls av Gunvor Wallin, Linn^a Johansson och Dan
Ojvind Gasstorp.

Sedan bverlaggningen fbrklarats avslutad, framstallde ord-
foranden propositioner pa bifall till dels kommunstyrelsens

forslag i arendet och dels det av Osten Pellmer framstallda
yrkandet och fbrklarade ordfbranden sedan propositionerna
besvarats^sig finna propositionen pa bifall till Osten Pell-
mera forslag i arendet vara med overvagande ja besvarad.

Da votering ej begardes hade kommunfullmaktige salunda be-
slutat i enlighet med Osten Pellmers forslag

att faststalla foljande organisation vid Krokslatts nya

forskola, namligen en introduktionsavdelning med maximalt
10 platser och fyra avdelningar for syskongrupper om var-
dera 16 platser,

att vid .forskolan inratta

Justerandes sign

21 012 158— KOMMUNSAMKOP/Kommunakliebolagel

Utdragtbaityrlcande

Dl
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Kommunfullmaktige 1975-06-23 12

dels atta heltidstjanster som forskollarare i lonegrad K 12, '

varvid for tjansterna skulle galla bestammelserna i AJ3T 75-

CTA nr 17 for tjansteman med semester,

dels en heltidstjanst som fritidspedagog i lbnegrad K 12,

varvid for tjansten skulle galla bestammelserria i AET 75-

CTA nr 17 for tjansteman med semester,

dels en deltidstjanst som vaktmastare i lbnegrad K 9» var

vid for tjansten skulle galla bestammelserna i A3T 75-CTA

nr 49 och en sysselsattningsgrad av 25^ i forhallande till

motsvarande heltidsanstallning, vilken tjanst om mojligt

borde samordnas med annan deltidstjanst, sa att syssel-

sattningsgraden for innehavstren komme att uppgi till minst

40% av motsvarande heltidsanstallning samt

att medgiva anstallande av

dels fyra barnskbterskor pa heltid och en pa deltid med en

sysselsattningsgrad av 50% i .fbrhillande till motsvarande

heltidsanstallning, varvid for anstallningarna skulle galla

placering i lonegrad K 8 S samt bestammelserna i ABK 75-ANA

1975-76,

dels ett ekonomibitrade pa heltid och tva pi deltid med erv.

sysselsattningsgrad av 68,75/° respektive 50% i forhallande
till motsvarande heltidsanstallning, varvid for anstallning

arna skulle galla placering i lbnegrad K ] S samt bestammel

serna i ABK 75-ANA 1975-76 samt

att aterremittera arendet till kommunstyrelsen i vad avsag

fragan om nedlaggning av tva daghemsavdelningar (20 platser)

vid fbrskola pa Dalhemsgatan.

§ 215 Dnr 1976.551 034.263

Uppforande av fbrskola i Toltorpsdalen

Fran kommunstyrelsen hade inkommit protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-06-03, § 464, (1976, nr 168) innefattande
fastighetskontorets forslag till forskola i Toltorpsdalen.

Efter foredragning av arendet beslot kommunfullmaktige i

eniighet med kommunstyrelsens forslag

att en fbrskola skulle uppfbras i Toltorpsdalen enligt fas

tighetskontorets av fastighetsutskottet tillstyrkta alterna-

tiv 2 samt

att uppdraga at fastighetsutskottet att svara for projekte-

ring, statsbidragsframstallning, anslagsframstallning och

uppfbrande av den fbreslagna fbrskolan.

Juiterandes ngn "

Dl
2) 012 158-KOMMUNSAMKOP/Kommunaktiebologet
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§ 216 Dnr 1976.779 074.200

Kommunal borgen for byggnadslan for uppforar-de av en- och
tvafamiljshus

Pa darom av kommunstyrelsen genom protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-06-03, § 450, (1976, nr 169) framstallt
fbrslag besldt kommunfullmaktige

att be,myndiga kommunstyrelsen att i enlighet med vissa

bestammelser angaende kommuns upptagande av Ian m m teckna

borgen for byggnadslan .(byggnadskreditiv) for uppforande
av en- och tvafamiljshus a ytterligare 5 000 000 kronor.

§ 217 Dnr 1976.865 074.940

Kommunal borgen a kredit for forvarv av fastigheterna
Havskatten nr 8 och 3 2 samt stadsagorna 2661 - 2664

Pa darom av kommunstyrelsen genom protokollsutdrag fran
sammantrade 1976-06-01, § 458, (1976, nr 170) framstaUt
forslag beslot kommunfullmaktige

att uppdraga at kommunstyrelsen att hos regeringen ansoka
om till stand att teckna borgen a 1 900 000 kronor, avseende
Molndals Centrum AB:s forvarv av fastigheterna Havskatten
nr 8 och 12 samt stadsagorna nr 2661 - 2664.

Det antecknades att Jan Jonsson, Ebbe Gustafsson, Rune
Johansson och Enut Pettersson icke deltog i bealutet.

§ 218 Dnr 1 975r 2424 000.170

Ny brandordning for Molndals kommun

Fran kommunstyrelsen hade inkommit protokollsutdrag fran

sammantrade 3 976-06-01, § 455 (l§76, nr 17l) angaende
brandstyrelsens forslag till ny brandordning for Molndals

kommun.

Efter fbredragning av arendet beslot kommunfullmaktige i

enlighet med kommunstyrelsens forslag

att med upphavande av sitt beslut 1975-31-26, § 354, antaga
forslag till ny brandordning for Molndals komsxun samt

att for faststallelse understalla beslutet lans^tyrelsens

prbvning.

usterandes sign

21 012 158- KOMMUNSAMKOP/Kommunaktiebolagel

Utdragsbeityrkande
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§ 23.9 Dnr 1976.555

SAMMANTRADESPROTOKOIL

Sammantradesdatum

-06-22 ii_

005-346

Forslag att det nya centrumomradet skulle erhalla nanr.et

Molndals Bro —— ■ —

Fran kommunstyrelsen hade inkommit protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-06-01, § 469 (1976, nr 172) med forslag
att det nya centrumomradet skulle erhalla aamnet ^o-ncals

Bro.

Det antecknades att kulturnamnden vid sammantrade 1976-05-
06 tillstyrkt att Molndals Bro godkandes som namn for det

nya centrumomradet.

Efter foredragning av arendet beslot kommunfulJmaktige

att bifalla kommunstyrelsens forslag.

§ 220 Dnr 1976.441 021.200

Inrattande av en tjanst som kanslist vid fastighetskontorets .

bostads- och naringslivsavdelning .

Fran kommunatyrelsen hade inkommit protokollsutdrag fran sam-

mantrade 1976-06-01, § 459 (1976, nr 173) innefattande hem-
stallan om inrattande av en tjanst som kanslist vid fastig-

hetskontoret.

Efter foredragning av arendet beslot kommunfullmaktige i en-

lighet med kommunstyrelsens forslag

att vid fastighetskontorets bostads- och naringslivsavdelning

fr&n och med 1976-O7-J31 inratta en tjanst som kanslist, som

skulle fungera som gruppchef samt

att fbT tidea. 1976-07-01—12-31 bevilja anslag a 30 000 kroner
att utga av medel under konto 5.950.1 i arets budget.

§ 221 Dnr 1976.871 021.380

Inrattande av en tjanst som maskinist/fastighetsskotare

vid .Aby simhallsbad __

Fran kommunstyrelsen hade inkommit protokollsutdrag fran

sammantrade 3976-06-01, § 462 (1976, nr 174) innefattande
forslag om att en tjanst som maskinist/fastighetsskdtare

skulle inrattas vid Aby simhal,lsbad fran och med 1976-10-01

Efter f5redxagning av arendet beslot kommunfullmaktige

att bifalla kommunstyrelsens forslag.

JuJterandes sign

21 012 158— KOMMUNSAMKOP/Kommunakiiebologe

Utdragsbeityrkande
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lit)LKDALS KQLTT.TTJTJ... _

Kommunfullmakt ige

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Blad

1976-05-23 1

§ 222 Dnr 1976.234 022.620

Inrattande av en tjanst som skollakare vid Molr.dajs skolcr

Fran kommunstyrelsen hade inkommit protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-06-01, § 468,. (1976, nr 175) innefattande
tilllstyrkan till skolstyrelsens anhallan om inrattande av

en tjanst som skollakare vid MblndaJs skolor.

Efter fbredragning av arendet bes3bt kommunfullmaktige i

enlighet med kommunstyrelsens forsiag

att fran och med 1976-08-01 inratta en heltidstjanst som

skollakare vid Mblndals skolor.

§ 223 Dnr 1976.816 084.316

Nybyggnadsfbrbud for omrade mellan Gamla Biksvagen och

K&llereds kyrka i Kallered

Fran kommunstyrelsen hade inkonunit protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-06-01, § 454, (1976, nr 176) innefattande
byggnadsnamndens fbrsl£g om nybyggnadsforbud for omrade

me]Ian Gamla Biksvagen och Kallereds kyrka.

Efter fbredragning av arendet beslbt kommunfullmaktige i

enlighet med kommunstyrelsens fbrslag

att hos lansstyrelsen hemstalla om byggnadsfbrbud jamlikt

35 § byggnadslagen for ett omrade mellan Garnia Eiksvagen
och Kallereds kyrka i Kallered, vilket narmare. angivits a

en till arendet fogad karta.

§ 224 Dnr 1976.815 084.316

FbrJa'ngning av nybyggnadsfbrbud for omrade norr om Strete-

redsva'gen i Kallered

Fran kommunstyrelsen hade inkommit protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-06-01, § 453 (1976, nr 177) innefattar.de
byggnadsnamndens hemstallan att kommunfullmaktige hos lans

styrelsen matte anh&lla om fbrlangning av nybyggnadsfbrbud

for omrade norr om Streteredsvagen i Kallered.

Efter fbredragning av arendetC^slbt kommunfullmaktige i

enlighet med kommunstyrelsens fbrslag

att hos lansstyrelsen enligt 35 § byggnadslagen hemstalla
om fbrlangning av nybyggnadsforbud for en tld av »tva dr for

ett omrade norr om Streteredsvagen i Kallered, vilket narmare

angivits a en till arendet fogad karta.

Justerandes sign

21 012 158 — KOMMUNSAMKOP/Kommunakliebolagel

Utdragtbestyrkande

Dl



SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Blad

Kommunfullmakti£e

§ 225 Dnr 1976.1 006.900

Godkannande av avtal angaende fbrvarv av aktier i ?»lolr.dals

Bilomnibus AB

Pa darom av kommunstyrelsen genom protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-06-01, § 457, (1976, nr 178) franstallt
fbrslag beslbt kommunfullmaktige

att godkanna fbrevarande mellan Molndals komnun och Gosta

Sandeblad m fl 3 975-12-30 traffade avtal oa fcrvarv till

kommunen av 9 114 aktier i Mblndals Bilomnitus A3,

att for inkop av aktierna - utbver tidigare beviljat anslag

a 20 000 kronor - bevilja ytterligare anslag a. 6 959 111

krDnor, att tackas med 3 966 233 kronor av medel ur allnanna

investeringsfonden och med 2 992 878 kronor genoin ersattning

fran Molndala Bilomnibus AB,

att for tackande av kostnad for stampelskatt till foljd av

aktiefbrvarvet bevilja ansla^g d 34 895 kronor, att utga av

medel ur allmanna investeringsfonden samt

att for utbetalning av ranta, for narvarande 8 %f a dellikvi-

den 3 459 111 kronor for tiden 3 976-08-01—12-32 bevilja an

slag a 115 304 kronor, att utga av medel under konto 5.950.1
i arets budget.

§ 226 Enr 1976.870 031.210

Godkannande av avtal angaende forvarv av stadsagan nr 2637

samt beviljande av anslag harfbr

Prdn kommunstyrelsen hade inkommit protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-06-01, § 460, jamte darvid fogat avtal
(nr 29/1976) innefattande hemstallan om godkannande av

forvarv till kommunen av dbdsboet efter Otto Larsson til3-

hbriga stadsagan nr 2637 (1976, nr 179). .

Efter fbredragning av arendet beslbt kommunfullmaktige i

enlighet med kommunstyrelsens fbrslag

att - med godkannande av det mellan kommunstyrelsen och

dbdsboet efter Otto Larsson traffade avtalet 1975-05-17

(nr 29/1976) - for en kbpeskilling av 230 000 kronor for-

varva stadsagan nr 2637 samt ■

att till tackande av kbpeskilling, lagfartsstampel och vissa

ersattningar bevilja anslag a 311 652 kronor, att utga av

medel ur allmanna investeringsfonden.

, . Utdrogsbestyrkande
Justerandes sign "

Dl
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MOLHDALS KQMMUN

KommunfuJlmaktige

§ 227

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

1976-06-25

Blad

17

Dnr 1976.780 031.210

Godka'nnande av avtal angaende forvarv av stadsugari :,r 4070
samt beviljande av anslag harfor

Fran koaimunstyrelsen hade inkommit protokollsutdrag fran
sammantrade 1976-06-01, § 471, jamte darvid fogat avtal
(nr 24/1976) innefattande hemstallan om godkannande av
forvarv till kommunen av Svea Gustavsson och Fritiof
Larsson tillhbriga staisagan nr 4070 (1976, nr 180).

Efter foredragning av arendet beslbt konununfullaaktige i
enlighet med kommunstyrelsens fbrslag

att - med godkannande av det mellan kommunstyrelsen saint

Svea Gustavsson och Pritiof Larsson traffade avtalet 1976-

04-23 (nr 24/1976) - for en kopeskilling av 350 000 kronor
forvarva stadsagan nr 4070 samt

att till tackande av kopeskilling och lagfartsstanpel be-

vilja anslag a 353 500 kronor, att utga av inedel ar allnanna
investeringsfondea.

§ 228 Dnr 1976.667 032.210

Godkannande av avtal angaende forsaljning av del av stads-

agorna nr 6516 och 6560

Fran kommunstyrelsen hade inkommit protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-06-01, § 449, innefattande hemstallan om
godkannande av ett vid utdraget fogat avtal (nr 22/1976)
rdrande forsaljning till Olof Lindstedt & Co AB av ca

3 937,3 m2 av stadsagorna nr 6516 och 6560 (1976, nr 181).

Efter fdredragning av arendet beslbt kommunfullmaktige i

enlighet med kommunstyrelsens fbrslag

att godkanna fbrevarande avtal 1976-04-08 (nr 22/1976) rbrande
fbrsaljning till Olof Lindstedt & Co AB av ca 3 937,3 m2 av

stadsagorna nr 6516 och 6560 for en kopeskilling av 177 178

kronor.

Justerandes sign

21 012 158- KOMMUNSAMKOP/Kommunakliebolaget

Utdragsbastyrkande

Dl



MOLNDALG KOMMUII SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

Kommunfullmaktige

§ 229 Dnr 1976.840 032.21C

Godkannande av avtal angaende forsaljning av stadsapar. nr

$599 B •

Fran kommunstyrelsen hade inkommit protokollsutdrag fran
sammantrade 1976-06-01, § 461, innefattande heastal-Laa on

godkannande av ett vid utdraget fogat avtal (nr 27/1976;
rorande fbrsaljning till AB Eols Kreditinstitut av staas-

agan nr 6599 B (1976, nr 182).

Efter fbredragning av arendet beslot komnunfullmaktige i

enlighet med kommunstyrelsens forslag w

att godkanna forevarande avtal 1976-05-07 (nr 27/1976)
rbrande fbrsaljning till AB Eols Kreditinstitu* av stads-'

agan nr 6599 B tHr en k5peaki21ing av 75 000 kroner.

§ 230 Dnr 1976.557 086.745

Yttrande over av lansstyrelsen remitterad ansbkning fran

Mari-Anne Karlsson om tillstand till utskankning av rus-

drycker - Kallereds Vardshus

Lansstyrelsen hade genom remiss 1976-03-31 till kommunfull
maktige for yttrande bverlamnat ansbkan 1976-03-3 0 fran

Mari-Anne Karlsson om tillstand till utskankning av sprit,
vin och starkbl till allmanheten och slutna sallskap aret

runt i Kallereds Vardshus.

Kommunstyrelsen, som 'p& remiss av kommunfullmaktiges ord-
fbrande anmodats yttra sig i arendet, hade - efter infor-

skaffande av sociala centralnamndens utlatande - genom

protokollsutdrag fran sammantrade 1976-06-01, § 448, avgi-
infordrat utlatande (1976, nr 183).

Efter fbredragning av arendet beslot kommunfullmaktige i

enlighet med konmunstyrelsen?^forslag --

att tillstyrka bifall til] fbljande utskankning i restaurang-

lokalerna i Kallereds Vardshus, att galla for aterstdende del

av innevarande oktrojperiod:

till allmanheten: sprit, vin och starkbl sbndagar - onsdagar

till kl 22.00, torsdagar och fredagar till kl 24.00, lorda-

gar och helgdagsaftnar till kl 01.00 samt i samband med dans

hbgst en gang per vecka,

till slutna sallskap: sprit, vin och starkbl alia dagar till

kl 02.00.

Utdragsbestyrkande
Justerandes sign

21 012 153- KOMMUNSAMKOP/Kommunakliebolagfv
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MOLIJDALC KOMMIJli

KommunfuJ]maktige

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

]976-0C-23

Blad

19

231 Dnr 1976.737 0££ ."i5

Yttrande over av lansstyrelsen remitterad ar.sokr.ing fran
Svenska Turistfdreningen om tillstand till utskar.kning av
rusdrycker i Torrekulla turi3tstation

Lansstyrelsen hade genom remiss 1976-05-13 till kommunfull-
maktige for yttrande overlamnat ansdkan 1976-04-08 frar.

Svenska Turistfdreningen om utskankning av vin och starkol
till allmanheten alia dagar aret runt till kl 22.00, sprit,
vin och starkol till slutna sallskap alia dagar aret runt

till kl 01.00 samt sjalvservering av vin och starkol till
kl 19.00.

Kommunstyrelsen, som pa remiLj^av kommunfullmaktiges ord-
forande anmodats yttra sig i arendet hade - efter infor-

skaffande av sociala centralnamndens utldtande — genom

protokollsutdrag 1976-06-01, § 456, avgivit infordrat ut-
latande U976, nr 184).

Efter fdredragning av arendet samt sedan anfdranden hallits
av Lars Lind, Sven Olsson, Bengt Johansson, Dan Ojvind Gar,;;-

torp och Gunnar Lind besldt kommunfullmaktige i enlighet med
kommunstyrels^ns fdrslag

att tillstyrka bifall till foljande utskankning

turtststation:
Torrekulla

till allmanheten: vin och starkol under tiden 1 September -

31 maj alia dagar till kl 22.00 endast vid bordsservering,

till slutna sallskap: sprit, vin och starkol alia dagar aret
on till kl 01.00.

Det aritecknades att Lars Lind, Sven Olsson, Bengt Johansson
och Gunnar Lind icke deltog i beslutet.

§ 232 Dnr 1975.1106 016.762

Yttrande over motion angaende atgarder for att hjalpa

rorelsehindrade att na saahallets serviceinrattningar

Pdretogs anyo till behandling det vid kommunfullmaktiges
sammantrade 1974-09-25, § 312, till kommunstyrelsen remit-
terade arendet innefattande motion angdende uppdrag at

kommunstyrelsen att vjdtaga atgarder for att hjalpa de

rdrelsehindrade att na samhallets serviceinrattningar.

Till dagens sammantrade hade kommunstyrelsen genom proto
kollsutdrag fran sammantrade 1976-06-01, § 466, inkommit med
infordrat utlatande (1976, nr 185).

Efter fdredragning av arendet samt sedan anfdrande hallits
av Gustav Eklund beslot kommunfullmaktige i enlighet med
kommunstyrelsens forslag

Justerandes sign

21 012 158— KOMMUNSAMKOP/Kommunoicliebolagcl

Utdraglbeityrkande
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MOLH DALS KOMMUN

Kommunfullmaktii

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

Blad

att motionen skulle anses besvarad genoa sociala cer.tral-
namndens protokollsutdrag fran sammantrade 197c-O4-1.5, ,;

enlist vilket namnden bland annat bes]utat att hos lunctir-
betsnamnden begara beredskapsarbete for kartluggni;.^ ^v ooj

ligheter till handikappanpassning av ute^iljon och utt au.u
projekt skulle ske i samarbete med kommunala tandiicapprddet

och gatunamnden.

§ 233
Dnr 1975.2235 016.453

Yttrande over motion angaende utredning om eventuellt ut

okat gp*T-vagnnat i Molndal

till behandling det vid komunfullnaktiges

om
eventuellt utbkat sparvagsnat i Molndal

rat utlatande (1976, nr 186).

Efter fbredragning av arendet vidtog bverlaggning varunder

fbljande yrkanden framstalldes av:

a Gunnar Skog: att kommunfullmaktige matte besluta i en-
ligheHed kommunstyrelsens fbrslag med tillagg av foljande

att-sats:

«att utredningens direktiv utformas i samrad mad planerings-

kommitt^n"

b Arne Ingelhammar: att kommunfullmaktige matte besluta i

enlighet med kommunstyrelsens fbrslag

c John Adolfsson med vilken Sture Hansson instamde: att
kommunfullmaktige matte besluta i enlighet med gatunaiLndens
Sag inLfatfande att kommunfullmaktige matte oea uta o»
anslag a 50 000 kronor for linjenatsutredning och att mouio-

nen harigenom skulle anses besvarad.

Anfbranden hblls av Jan Jonsson, Bengt-Olof Nelson och Oaten

Pellmer.

Sedan bverlaggningen fbrklarat, avsl,tad framstallde ordforan-
den propositioner pa bifall till dels kommunstyrelsens for.lag
i arendet och dels det av John Adolfsson framstalla yrwnaet,
och fbrklarade ordfbranden, sedan propositionerna besvara.-,

sig finna propositionen pa fcifall till kommunstyrelsens for-

slag vara med bvervagande ja besvarad.

Votering begardes i anledning varav uppstalldes och godkandes
fbljande voteringsproposition:

Justsrandes sign

21 012 158— KOMMUNSAMKOP/Kommunaktiebolaget

Utdragsbastyrkande

Dl



.^OLNDALoj(OMMUB SAMMANTRADESPROTUKOLL
Sammantradesdatum Blad

Kommunfull.Tiak tige 19?f,-Of -2"} n-i

"Den son vill att kommjnfullmaktige ceslutar i er.Iignet rued
kommunstyrelsens forslag i arendet rostar ja, uoj. dtt e ::

vill rostar nej . Vinner ne;j bar korusunfull^iiKtige te:;lut..x

i enlighet med 2ohn .Adoifssons yrxande."

Vid upprop rostade fciljande ledaadter och t,

suppleanter ja:

Sven Olof Olsson, Ake Baaz, Osten Pellmer, Gunnar Li

Lars Lind, Arne Ingelhannnar, Harry Rosslind, Gunvor

Karl Svensson, Gunnar Trenning, Gustav Eklund, Eengt Johansson,
Polke Porse, Alvar Mothorp, Osten Axelsson, Robert Rydin,
Bengt-Olof Nelson och Folke ESrjesson.

Foljande ledambter och tjanstgorande suppleanter rostade nej:

Sven Olsson, Gunnar Skog, Andefs Eliasson, Ebbe Gustafsson,
Karl Erik Pettersson, John Adolfsson, Allan Lignell, Bagnar
Andersson, Harry Bergman, Anna Hagberg, Lars Carlsson, Ake
Ryberg, Allan Samuelsson, Linne*a Johansson, Olof Carlson,

Nils-Erik Eriksson, Hans Pettersson, Eric Svardh, Leif Eklund,
Ragnar Gunne, Dan Ojvind Gasstorp, Jan Jonsson, Britt Tornquist
Arne Friberg, Anita Calmegren, Olof Wallenas, Sven Hilmersson,
Rune Johansson, Eva Odlow, Knut Pettersson, May Pettersson,
Lars Jonsson, Sture Hans3on,rEo Hagman, Sigvard Larsson,

Solweig Karlsson, Bengt Hedberg, Gartz Klang, Leif Svensson, C
Allan Andersson och Ake Nordstrbm.

Thor Mattisson avstod fran att rbsta.

Da omrbstningen utfallit med 18 ja-rbster och 41 nej-roster

hade kommunfullmaktige salunda bifallit nej-propositionen.

Harefter godkande kommunfullmaktige Gunnar Skogs tiliaggsfbr-
Blag. '

Kommunfullmaktige hade salunda beslutat

att for linjenatsutredning bevilja anslag a 50 COO kronor

att utga av medel under konto 5.950.1 i arets budget,

att utredningens direktiv skulle utformas i samrad med plane-
ringskommitt^n samt

att motionen hSrigenom skulle anses besvarad.

Juiterandes sign Utdragsbestyrkande

21 012 158- KOMMUNSAMKOP/Kommunakiiebolagct Dl



M0LNDAL3 KOMMIJ SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdotum

Kommunfullmaktige 1976-06-23 ^£

§ 234 Dnr 1975-2273 GCj.357

Yttrande over motion angaende ans]agstavlor for foreningars

affischering ■ —

Fran kommunstyrelsen hade inJcommit protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-06-01, § 479, innefattar.de yttrande over

motion angaende anal agstavlor for foreningaxs affischenng

(1976, nr 167).

Efter foredragning av arendet samt sedan anforanden hallits
av Ebbe Gustafsson och Osten Pellmer, beslot konmunfullniaktig;

i enlighet med kommunstyrelsens forslag

att for anskaffande av informationstavlor, avsedda for fore-

ningars affischering med placering i Kallered och Molndal pa

platser, som bestamdes i samrad med lokala motionsradet, fri-

tidskontoret, fastighetskontoret och byggnadsnamrden bevilja

anslag a 7 000 kronor, att utga av medel under konto 5-950.'

i arets budget, samt

att motionen 1971-08-18, § 228, angaende utredning att pa
lampligt satt ge mbjlighet for foreningsverksamheten i kommu-

nen att bedriva affiechering harigenom skulle anses besvarad.

§ 235 Dnr 1976.692 011.910

Fyllnadsval av suppleant i energiverksstyrelsen efter

Lars-Gunnar Eergfalk ——

Fran Lars-Gunnar Bergfalk hade till kommunfullmaktige

inkommit skrivelse 1976-04-26, innefattande henstallan

on befrielse fran bland annat uppdraget som suppleant

i energiverksstyrlsen.

Valberedningen, som pa remiss fran kommunfullmaktiges

ordfbrande anmodats yttra sig i arendet, hade i skrivelse

1976-06-23 avgivit fbrslag i arendet.

Efter foredragning av arendet beslot kommunfullmaktige i

enlighet med valberedningens forslag

att godkanna avsagelsen samt

att till suppleant i energiverksstyrelsen for tiden intill

1976 ars utgang utse Arne Elisson, Biskopsbogatan 24, 431 41

Molndal.

Utdragsbestyrkande
Justerandes sign

21 012 158— KOMMUNSAMKOP/Kommunaktiebolagel
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammontrddesdatum Blad

Kommunfullmaktige l')r7C-OC-2'i 'y7

§ 236 Dnr 1976.889 011.910

Pyllnadsval av suppleant i sociala centralnamnden efter

Hans-Benny Carlsson

Fran Hans-Benny Carlsson hade till kommunfullmaktige in-

kommit skrivelse 1976-05-28, innefattande heastallar. om

befrielse fran uppdraget som suppleant i sociala certral-
namnden.

Valberedningen, som pa remiss fran kammunfullmaktiges

ordfbrande anmodats yttra sig i arendet, hade i skrivelse

1976-06-23 avgivit forsilag i arendet.

Efter fbredragning av arendet beslbt kommunfullmaktige i
«nlighet med valberedningens fbrslag

att godkanna avsagelsen samt '

att till suppleant i sociala centralnamnden for tiden in-

til] 1976 ars utg&ng utse ike Kordstrom, linvagen 9, 437 00
Lindome.

§ 237 Dnr 197b .^853 016.260

Besvarande av interpellation angaende fritidsnamridens

uthyrning av skollokaler

Sedan kommunfullmaktige vid sammantrade 1976-05-19,

§ 194, medgivit att interpellation angaende fritids-
namndens uthyrning av skollokaler finge framstallas,

besvarades densamma nu av fritidsnamndens ordfbrande

Bengt Johansson.

Gunnar Trenning tackade for det avgivna svaret.

§ 238 Dnr 1976.692 011.910

Lansstyrelsens protokollsutdrag 1976-06-08 enligt vilket

till suppleant i kommunfullmaktige i Lars-G-unnar Bergfalks

atalle for tiden till 1977-01-01 utsett3 Mary Ekman

Protokollet foredrogs och lades till handlingarna.

§ 239 Dnr 1975.2124 084.271

Lansstyrelsens, planenheten, beslut 1976-05-15 an

gaende fbrbud mot nybyggnad inom ett omrade kring Gamla

Riksvagen i Kallered, Mblndals kommun

Beslutet foredrogs och lades till handlingama.

Justerandes sign

21 012 158-KOMMUNSAMKOP/Koitimunakliobolagct

Utdragsbsstyrkands
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MOINDALS KOMMM SAMMANTRADESPROTUkOLL
Sammantradesdatum

Kommunfullmaktige x 9 7 6-06-2? . 2±

i—i

§ 240 Dnr 1976.49 084-316

Lansstyrelsens, planeringsavdelningen, beslut 1976-05-17
angaende fbrbud mot nybyggnad inom ett omrade soder om

Stensjon i Molndal, Molndals kommun _

Beslutet fbredrogs och lades till handlingarna.

§ 241 Dnr 1976.861 075.910

Protokoll fran sammantrade 1976-05-11 med styrelsen for

Nils Einar Andreassons donationsfond .

Protokollet foredrogs och lades till handlingarna.

§ 242 Dnr 1976.1042 016.352

interpellation angaende atgarder for forhindrande av skymd

sikt pa Kvarnbygatan

Jamlikt 23 § kommunallagen hade Sture Hansson till k«nmun-
fullmaktiges ordfbrande overlamnat foljande interpellation
till byggnadsnamndens ordfbrande Bengt-Olof Nelson angaende

skymd sikt pa Kvarnbygatan:

"Interpellation etc" Bil A § 242.

Sedan kommunfullmaktige beslutat att interpellation^ finge

framstallas omtalade ordfbranden att svar om mojligt konune

att avgivaa vid nastkommande sammantrade.

243 Dnr 1976.1041 016.711

Motion av May Pettersson

Motion vacktes av M»y PetterQon angaende anstallande av

ytterligare en tjanst som faltassistent m m.

Motionen remitterades till konmvmstyrelsen for yttrande.

Utdragsbettyrkande
Justerandes sign

Dl

21 012 158- KOMMUNSAMKOP/Kommunoktiebolagel



MOLNDALG KOMMUN

K ommLinfu] Imaktige

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

1976-CG-2J,

Blad

§ 244 Dnr I975..1O4O 011.910

Avsagelse av kommuna]t fortroendeuppdrag

Fran Allan Samuelsson hade till kommunfullinaktige inkomait
skrivelse 1976-06-23 innefat+.nde hemstallan oe att bli

befriad fran uppdraget som ledamot i koaununfullnaktige.

Efter foredragning av skrivelsen beslbt komaunfullmaktige

att godkanna avsagelsen av uppdraget som ledamot i komaun-
fullmaktige samt

att hos lansstyrelsen i Goteborgs och Bohus Ian amcala att

kommunfullmaktigeledamoten Allan Samuelsson avgatt.

§ 245 Dnr 1976.1039 016.443

Motion av Jan Jonsson angaende eventuellt utokat spfii-vagc-
nat i Mblndal ^

Motion Vacktes av Jan Jonsson angaende utredning om eventuell"

utokat sparvagsnat i Molndal.

Motionen remitterades till kommunstyrelsen for yttrande.

Ordfbranden bnskade ledambtema och suppleanterna i kommun-

fullmaktige en behaglig sommar och angenam semester.

Justerandes sign

21 012 158- KOMMUNSAMKOP/Kommunaktiebolagct

Utdragsbestyrkande

Dl



Kf Bil A § 19C/7 5

Anmalan om remisser

Till kommunstyrelsen:

1Q76 04 06 Dnr 1976.557 086.745
1 Lanistyrelsens remiss av ansbkan fran ^J1^^^^^
son om tillstand till utskankning av rusdrycker - Kallereds

VardhMS

1976-05-17 »™ 1976.787 086.745
2 Lr.nsstyrelsens remiss av ansbkan fran Svenska Turist-
foreningen om tillstand till utskankning av rusdrycker -

Torre'oilla turiststation.

Mblndil 1976-06-23

ren )lof Olssoi

lfullmaktiges ordforande



Anmalan om remiss
■■>

Till valberedningen:

1976-06-01 . Dnr 1976.889 011.910

Skrivelse fran Hans-Benny Carlsson oa befrielse fr&n upp-

draget som suppleant i sociala centralnamnden.

Molndal 1976-06-23

V

y,fjju~ LW.I u?d "7
Sven Olof Olssofi

[ommunfullmakt^ges ordforande



*- /

socialdemokratema

431 30 M6)nctal ■ T.I. 031-276066 PctQiro 427491-6

Interpellation

76 06. 23.

MSlndals konmun har inlSst stbrsta delen av fasti'gheten dar Molndals nbbel-

affar lag, for att kunna andra strackningen av Kvarnbygatan. Ett bytesavtal

gjordes med AB Papyrus sa att Papyrus fick den gamla Kvarnbygatan att an-

vandas som lokalgata och kommunen fick Papyrus gamla parkeringsplats. Inget

fel i detta.

Den nya strackningen av Kvarnbygatan inbjuder £.3.sin bredd till hbgre hast-

igheter an vad de nu stipulerade 50 km/tim tillater, vilket ocksa sker,

Den som kommer fran lokalkbrbanan och skall svanga vasterut, har ander inga

omstandigheter nagon mbjltghet att se den trafik som kocimer vasterifran p g a

den skymda sikt som r&der med lummiga trad och en .-ulle med hbgt gras aom

ligger pa den tomtbit som tillhbr brbderna Kristoffersson. Varje dag ar det

ca 1.000 personer fran Papyrus eom korsar den livligt trafikerade Kvarnby

gatan fran lokalgatan. Man far smyga sig fram i korsningen och i regel chansa

for att komma ut. Plera anstallda har for mig p&talat detta med den daliga

sikten vid korsningen.

Med anledning av ovanst&ende vill jag stalla fbljande fragor till byggnads-

namndens ordfbrandet

1. Vad har byggnadsnamnden fbr mbjligheter att alagga en fastighetsagare ae

till att inget skymmande trad eller vaxtlighet stbr trafiken?

2. Om byggnadsnamnden har mSJligheter att atgarda enligt punkt 1, nar kan

fbrslag harom fbrvantas?

MSlndal den 23 Juni 1976

Pbr Kolndal8 Sooialdemokratiska fullmaktigegrupp

*V 4. m ^



mOlndals kommun

K ommunfu2lmak ti ge

SAMMANTRKDESPROTOKOLL
Sommantradctdattm ftlad

1976-06-23 1 (52)

Plats och fid

Betlutand*

Stadshuset kl 19-00 - 22.10

Enligt fBrteckning pa blad 2

Ovriga deltagande Enligt fbrteckning p& blad 2

Utses an [ujtara

Justeringans
plats ocn tid

Underskrifter Sekrotorare

Ordf6rand«

Bengt-Olof Nelscn och Al^.an Lignell

Stads

Organ

Sammantrfidesdatum

Datum for
onslags uppsdttands

Forvaringsplats
fdr protokollet

Underskrift

BEVIS

Justeringen har tillkannagivits genom anslag

Kommunfullmaktige

1976-06-23

1976-07-02
Datum ffir Q_- _

anslags nedtagande x" ' °~v i-

-liet

'mm-

Dl



mOlndals kommtjn

Komaunfullmaktige

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sommantrodwdatviii

1976-06-23

Beslutande

Ledambter

Ordfbranden Sven Olof Olsson, forste vice ordforanden Sven

Olsson, andre vice ordforanden Ake Baaz, Karl Svensson,

Allan Andersson, Polke Bbrjesson, Dan O'jvind Gasstorp,

Gustav Eklund, Sven Hilmersson, Solweig Karlsson, Bengt

Johansson, Polke Porse, Osten Pellmer, Gunvor Wallin,

Harry Rosslind, Bengt-Olof Nelson, Gunnar Lind, Anita

Calmegren, Lars Lind, Gunnar Trenning, Arne Tngelhammar,

Ragnar Gunne, Britt Tbrnquist, John Adolfsson, Bengt Hedberg,

Thor Mattisson, Nils-Erik Eriksson, Ake Nordstrbm, Gunnar ^k
Skog, Linne*a Johansson, Allar.. Lignell, Allan Samuelsson,

Ake Ryberg, Olof Carlson, May Pettersson, Gartz Klang, Eva
Odlbw, Leif Svensson, Anders Eliasson, Harry Bergman, fiagnar

Andersson, Anna Hagberg, Leif Eklund, Sture Hansson, Bo

Hagman, Sigvard Larsson, Jan Jonsson, Ebbe Gustafsson, E

Johansson,och Knut Pettersson.

Tjanstgbrande suppleanter

Arne Priberg, Alvar Mothorp, Osten Axelsson, Olof Wallenas,

Robert Rydin, Lars Jonsson, Lars Carlsson, Hans Petterason,

Eric Svardh och Karl Erik Pettersson.

EJ tjanstgbrande suppleanter ^

Alvar Gustafsson, Henning Andersson, Inga Eklund, Ike

Stenstrbm, Gunnar Eriksson, Mary Ekman, Barbro Yhr, Per-Olof

Dahlgren, Arne Olsson, Morgan Johansson, Marta Mirtensaon.

Tjansteman

Karl Eric Bergquist, kommunalborgmastare

Juttwandm sign

21 0U til - KOMMUNSAMcOf/K
Dl



M0LI1DALS KOKLIUH

Kommunfullmaktige

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum Blad

1976-06-23 3

§ 195

Protokollsjustering

At Bengt-Olof Nelson och Allan Lignell uppdrogs att jamte

ordforanden justera detta protokoll a Stadshuset 1976-07-02,

kl 13-30.

Harefter halsade ordforanden den nya suppleanten i kommun
fullmaktige, Mary Ekman, valkommen.

§ 196

Anmalan om remisser

Ordforanden anmalde, att han a kommunfullmaktiges vagnar

remitterat a fbljande fbrteckning upptagna arenden:

"Kommunfullmaktige etc"

"Kommunfullmaktige etc"

Bil A § 196.
Bil B § 196.

Kommunfullmaktige godkande de vidtagna atgarderna.

§ 197 Dnr 1976.807 034.351

Anslag fbr ombyggnad av Krokalattsgatan fran Pabriksgatan

till Klintegatan

P& darom av kommunstyrelsen genom protokollsutdrag frin

sammantrade 1976-06-01, § 474, (1976, nr 150) framstallt
forslag beslot kommunfullmaktige

att fSr ombyggnad av Krokslattsgatan frdn Pabriksgatan till

Klintegatan bevilja anslag i 428 000 kronor, att utga av me-

del ur allmanna investeringsfonden.

§ 198 Dnr 1976.811 023.350

Anslag for tillfallig h.jalp at trafikingen.joren

Pa darom av kommunstyrelsen genom protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-06-01, § 475, (1976, nr 15l) frains tall t
fbra]ag beslot kommunful3maktige

att for tiUfallig hjalp at trafikingenjbren under tiden

augusti - december 1976 bevilja anslag 4 75 000 kronor,

att utga av medel under konto 5..950.1 i arets budget.

Justarandei >ign

21 012 158 - KOMMUNSAMKOP/Kommunakliebologet

Utdrag>b«ttyrkande

Dl



MOMDALS KOMMPN SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sommantradesdatum Blad

Kommunfullmaktige 1976-06-23 4__

§ 199 Dnr 1976.844 036.262

Anslag for projektering och kostnadsberakning av om- och

tillbyggnad av Solangsskolans lokaler

Pa darom av kommunstyrelsen genom protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-06-01, § 480, (1976, nr 152) framstallt
fbrslag be slot nk

att for projektering och kostnadsberakning av om- och till-

byggnad av Solangsskolans lokaler bevilja anslag a 200 000

kronor, att utga av medeD ur allmanna investeringsfonden

samt

att uppdraga at kommunstyrelsen att i samrad mad skolsty-

relsen bandlagga projekteringsarbetet.

§ 200 Dnr 1976.846 036.264

Anslag for ombyggnad och underhall av lokalerna i fastig-

heten Pelargonian 4t Agatan 22

Pa darom av kommunstyrelsen genom protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-05-01, § 482, (1976, nr 153) framstallt
fcirslag beslot kommunfullmaktrge

att for ombyggnad och underhall av lokalerna i fastigheten

Pelargonian 4, Agatan 22, bevilja anslag & 495 800 kronor,

att utga av medel ur allmanna investeringsfonden.

§ 201 Dnr 1976.869 058.942

Anslag fSr utbyggnad av terminaldatorerna p& dratselkontoret

Pa darom av kommunstyrelsen genora protokollsutdrag fran sam

mantrade 1976-06-01, § 484, (1976, nr 154) framstallt for-
slag beslSt kommunfullmaktige

att far utbyggnad av minnesenheten p& dratselkontorets ter-

minaldatorer bevilja anslag 4 21 060 kronor, att utga av

medel ur>allmanna investeringsfonden.

Justsrandes sign
Utdragtlmtyrkands

21 012 158— KOMMUNSAMKOP/Kommunakliebologet "'



MO'LNDALS KOMMUN

Kommunfullmaktige

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

1976-05-25

Blad

§ 202 Dnr 1976.727 034.266

Anslag for inkbp av fyra villavagnar eller for anskaffande

av lokaler pa annat satt for specialundervisning

Fran kommunstyrelsen hade inkommit protokollsutdrag fran

sammantrade 3 976-06-01, § 485, (1976, nr 155) angaende
skolstyrelsens fbrslag om anslag for inkbp av fyra st

villavagnar eller for anskaffande av lokaler pa annat

satt for specialundervisning.

Efter fbredragning av arendet vidtog overlaggning, varunder

Bune Johansson yrkade avslag i arendet i vad avsag alterna-

tivet villavagnar och Gunnar Skog med vilken Eva Odlow in-

stamde, yrkade bifall till kommunstyrelsens fSr-sj ag i aren

det.

Anfbranden hbll s av Bengt-Olof Nelson, Jan Jonsson och Ragnar

Andersson.

Sedan bverlaggningen forklarata avslutad framStallde ordfb-

randen proposition pa bifall till dels kommunstyrelsens for

slag i arendet och dels det av Rune Johansson framstallda

yrkandet och fbrklarade ordfbx'anden, sedan propositionerna

besvarats sig finna propositionen pa bifall till kocmunsty-

relsens fbrslag i arendet vara med bvervagande ja besvarad.

Dd votering ej begardes hade kommunfuQlmaktige salunda be-

slutat i erilighet med kommunstyre3sens fbrslag

att for inkbp av fyra st villavagnar eller for anskaffande

av lokaler pa annat satt f8r specialundervisning bevilja

anslag a 80 000 kronor, att utgd av medel ur allmanna inves-

teringsfonden.

§ 203, Dnr 1976.796 004.600

Anslag till skolstyrelqens vanortsverksamhet under 1976

Pa darom av kommunstyrelsen genom protokollsutdrag fran

sammantrade 1976-06-01, § 472, (1976, nr 156) framstallt
fBrslag beslbt kommunfullmaktige

att till skolstyrelsens vanortsverksamhet under 1976 tevil-

ja anslag a 25 000 kronor, att utga av medel under konto

5.950.1 i arets budget.

Jus'tarandes sign

21 012 15E — KOMMUNSAMKOP/Kommunakliebolagel

Utdragtbeityrkande

Dl



MOLNDALS KOMMOT

Konrniunfullmaktige

SAMMANTRADESPftOTOKOLL
Sammantradetdatum Blad

1976-06-23 6

§ 204 Dnr 197i/.442 034.512

Anslag for uppforande av en oljelagringscistern i Lir.dome

Fran kommunstyrelsen hade inkommit protokollsutdrag fr&n

sammantrade 1976-06-01, § 452, innefattande energiverks-
styrelsens hemstallan om anslag a 2 700 000 kronor for

uppforande av en 8 000 m3:s oljelagringscistern i Lindome

(1976, nr 157).

Efter foredragning av arendet vidtog overlaggning varunder

foljande yrkanden framstalldes:

a Harry Bergman med vilken Dan Ojvind Gasstorp, Jan Jonsson,

Gunnar Trenning och Nils-Erik Eriksson instamde: att konmun-

fullmaktige matte aterremittera arendet till konmunstyrelsen

b Osten Pel3mer med vilken Bagnar Gunne och Gunnar Skog in
stamde: att kommunfullmaktige matte bifalla koamunstyrelsens

f53

c Allan Samuelsson: att kommunfullmaktige matte avsla kom-

munstyrelsens fBrslag.

Anforande holls av Allan Lignell.

Sedan bverlaggningen fbrklarats avslutad meddelade ordforan-

den att han fbrst komme att framstalla propositioner pa bi-

fall till dels det av Harry Bergman gjorda aterremissyrkandet

och dels arendets avgbrande i dag; och fbrklarade ordforanden,

sedan propositionerna besvarats, sig finna propositionen pS

bifall till arendets avgbrande i dag vara med overvagande ja

besvarad.

Votering begardes i anledning varav uppsta'lldes och godkandes

fb"3jande voteringsproposition:

"Den som vill att kommunful^"n^ktige beslutar att arendet t

skall avgbras i dag rbstar ja', den det ej vill rbstar nej.
Vinner nej har kommunfullmaktige beslutat i enlighet med

Harry Bergmans yrkande."

Kommunfullmaktige uppdrog at Bengt-Olof Nelson och Allan

Lignell att saval vid denna, som eventuell annan under sam-

mantradet fbrekommande omrbstning bitrada ordfbranden vid

rbsternas granskning.

Juitsrandes lign

21 012 158-KOMMUNSAMKOP/Kommunaktiabolagel

Utdragtbeslyrkande

Dl



MOLKDALS KOMMUM._

Imaicti ge

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradetdatum

1976-06-23

Blad

Earefter beslbt kommunfullmaktige att ajournera sammantradet
10 minuter.

Vid sammantradets aterupptagande vidtog votering varvid vid

upprop foljande ledamoter och tjanstgbrande suppleanter ros-

tade ja:

Sven Olof Olsson, Sven Olsson, Ake Baaz, Osten Pel liner,

Gunnar Skog, John Adolfsson, Gunnar Lind, Lars Carlsson,

Lars Lind, Ike Ryberg, Eric Evardh, Arne Ingelhazmar,
Bagnar Gunne, Harry Rosslind, Britt Tbrnquist, Gunvor Wallin,

Thor Mattisson, Arne Friberg, Anita Calmegren, Olof Wallenas,

Sven Hilmersson, Karl Svensson, Gustav Sklund, Lars Jbnsson,

Bo Haginan, Solweig Karlsson, Bengt Johansson, Polke Porae,

Alvar Mothorp, Osten Axelsson, Allan Andersson, Ake Nordstrom,
Bengt-Olof Nelson och Polke Borjesson.

Foljande ledamoter och tjanstgtfrande suppleanter rostade nej:

Anders Eliasson, Ebbe Gustafsson, Karl Erik Pettersson,

Allan Lignell, Bagnar Andersson, Harry Bergman, Anna Hagberg,

Allan Samuelsson, Linnga Johansson, Olof Carlson, Nils-Erik

Eriksson, Hans Pettersson, Leif Eklund, Dan Ojvind Gasstorp,

Jan Jonsson, Bune Johansson, Eva Odlbw, Knut Pettersson, May

Pettersson, Gunnar Trenning, Sture Hansson, Sigvard Larsson,

Bengt Hedberg, Gartz Klang, J^if Svensson och Robert Rydin. ^_.

Da omrbstningen utfallit med 34 ja-rbster och 26 nej-rbster

hade kommunfulliDaktige salunda beslutat

att arendet skulle avgbras i dag.

Harefter framstallde ordfbranden propositioner pa bifall till

dels Osten Pellmers fprslag innefattande bifall till kommun-
etyxelsens fbrslag och dels Allan Samuelssons avslagsyrkande,

och fbrklarade1 ordfbranden sedan propositionerna besvarats,

sig finna propositionen pa bifall till kommunstyrelsens fbr-

alag i arendet yara med bvervagande Ja besvarad.

Da votering ej begardes hade kommunfullmaktige saljnda be

slutat i enlighet med kommunstyrelsens fbrslag

att en 8 000 m3rs oljelagringscistem skulle uppfbras i

Lindome,

att for andamalet bevilja anslag a 2 700 000 kronor, att ut-

ga av lanemedel samt

att uppdraga at kommunstyrelsen dels att hos regeringen an-

sbka om till stand att till galdande av anslaget a 2 700 000

kronor upptaga ett pa hbgst 30 ar stallt amorteringsian,

dels att - under fbrutsattning av regeringens tillstand - a

kommunens vagnar sluta avtal om lanet och uppbara de uppla-

nade medlen.

Justerandes sign

21 012 158-KOMMUNSAMKOP/Kommunakliebolagel

Utdragtbastyrkande

Dl



M0L1TDALS KOMMUN

Kommunfullmaktiee

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradeidatum Blad

1976-06-23 S_

• Allan Samuelsson, Leif Eklund, Allan Lignell, Jan Jonsson,
Rune Johansson, Knut Petters3on, Sigvard Larsson, Sture

Hansson, Leif Svensson och Ebbe Gustafsson lat till proto-

kollet ant^ckna sin reservation.

§ 205 Dnr 1976.682 034.533

Anslag fcr utbyggnad av fjarrvarmenatet (Jungfrustigen,

etapp II) ____————————

Pa darom av kommunstyrelsen genoai protokollsutdrag frfir.
sammantrfde 1976-06-01, § 465, (1976, nr 158) framstallt
forslag beslb't kommunfullmaktige

att for utbyggnad av fjarrvarmenatet i Jungfrustigen be-

vilja anrlag & 1 425 000 kronor, att utga av medel ur

allmanna investeringsfonden.

§ 206 Dnr 1976.855 034.265

Anslag for belaggning av brandstationens vagnhallsgolv

med h&rdbetong

Pa darom av kommunstyrelsen genom protokollsutdrag fr&n

sammantrade 1976-06-01, § 483, (1976, nr 159) framstallt
fSrslag beslot kommunfullmaktige

att f5r belaggning av brandstationens vagnhallsgolv med

hardbetong bevilja anslag & 40 000 kronor, att utga av

medel ur allmanna investeringsfonden.

§ 207 Dnr 1976.705 034.263
i

Anslag i ir Ijudisolering av Prytzgatans fritidshem

Pa daron av kommunstyrelsen genom protokollsutdrag fran

sammazitiade 1976-06-01, § 467, (1976, nr 160) framstallt
fbrslag beslb't kommunfullmaktige

att fSr ljudisolering av Prytzgatans fritidshem bevilja

anslag # 16 500 kronor, att utga av medel under konto

5.950.1 i arete budget.

Juiterandet sign

21 012 158- KOMMUNSAMKOP/Kommunaklifbolagel

Utdragsbestyrkande

Dl


