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KS § 1
Godkännande av dagordningen
Ingela Nordhall ber att få ta upp en övrig fråga i slutet sammanträdet.
1. Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med detta tillägg.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 2
Informationsärende
a) Mångfaldsutbildning
Elin Lindén, trainee i Ale kommun och Shahin Dehghani genomför en
Mångfaldsutbildning med Kommunstyrelsen.
b) Utvecklingsstrategi för Ale gymnasium
Monica Samuelsson, ordförande i arbetsgruppen som tagit fram slutrapporten
”Utvecklingsstrategi för Ale gymnasium” informerar om slutrapportens analys och
slutsatser.
c) Trängselskatt i Göteborg
Jarl Karlsson, ordförande informerar om förslaget med trängselskatt i Göteborg
och tidplanen för processen.
d) Kommunkompassen
Leif Erichson från Sveriges Kommuner och Landsting informerar om resultatet av
genomförd Kommunkompass i Ale kommun.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 3

KS0247/09

Arkivmyndighet för Gryaab AB
Gryaab AB redogör i skrivelse, daterad 2009-10-26, för möjligheten att
arkivmyndigheten för Göteborgs stad fullgör uppgiften som arkivmyndighet för Ale
kommuns del i Gryaab AB. Enligt arkivlagen är kommunstyrelsen arkivmyndighet om
inte kommunfullmäktige har bestämt annat.
Då Ales kommunarkiv i dagsläget inte arkiverar handlingar från Gryaab AB finns inga
hinder att låta arkivmyndigheten för Göteborgs stad fullgöra uppgiften som
arkivmyndighet för Ale kommuns del i Gryaab AB.
Gryaab AB föreslår också att arkivreglementet för Göteborgs stad skall tillämpas av
Gryaab AB.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-11-11
Handläggare: Mattias Lundin, kommunarkivarie
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att arkivmyndigheten för Göteborgs stad skall
fullgöra uppgiften som arkivmyndighet avseende Gryaab AB.
2. Kommunfullmäktige beslutar att arkivreglementet för Göteborgs stad skall
tillämpas av Gryaab AB.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att arkivmyndigheten för Göteborgs stad skall
fullgöra uppgiften som arkivmyndighet avseende Gryaab AB.
2. Kommunfullmäktige beslutar att arkivreglementet för Göteborgs stad skall
tillämpas av Gryaab AB.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 4

KS0251/09

Fråga om avveckling av Särvux i egen regi
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade i ”anpassningsförslag mars” 2009-03-26, §
52, för att anpassa verksamheten till budget, att avveckla Särvuxverksamheten i egen
regi från och med ht 2009 och istället köpa platser i annan kommun. En översyn av
målgruppen skulle göras. De elever som förväntas klara av utbildningen inom rimlig
tid är så få till antalet, ca 4-5 elever, att de skulle erbjudas både en bättre utbildning och
bredare social samvaro i en något större verksamhet.
Verksamheten fortsätter dock under uppsägningstiden av lokaler och lärare vilket gör
att verksamheten bedrivs även under ht 2009 och vt 2010 för en smidigare övergång
för berörda elever.
Då det uppmärksammats att nämnden i och med detta beslut har överskridit sina
beslutsbefogenheter har nämnden nu vänt sig till Kommunfullmäktige och begärt att
kommunfullmäktige skall fatta beslut att avveckla Särvuxverksamheten i egen regi och
att platser skall köpas av annan kommun.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-11-11
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att avveckla särvuxverksamheten i egen regi.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den särvuxutbildning som kommunen erbjuder
skall köpas från annan kommun.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att avveckla särvuxverksamheten i egen regi.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den särvuxutbildning som kommunen erbjuder
skall köpas från annan kommun.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 5

KS0257/09

Investeringsanslag för utökning av Arbetsmarknadsenhetens verksamhet
På grund av lågkonjunkturen och den ökande skaran av personer som befinner sig allt
längre från den normala arbetsmarknaden, krävs fler platser med arbetsträning.
Utrymmet på Häljered räcker idag inte till för de c:a 50 personer som är inskrivna varje
dag.
I samband med att Lövåsvägens förskola lades ner, blev en paviljong ledig. Denna
fyller de krav som AME har vilket gör att de nuvarande inhyrda paviljongerna kan
återlämnas.
Paviljongen kommer att fylla ett långsiktigt behov och, den bedöms av
Fastighetsavdelningen, ha en livslängd på 20 år efter den planerade ombyggnaden.
Enligt bifogade kalkyler innebär flytten av paviljongen en investering på 700 tkr och en
ökad årlig driftkostnad på 14 tkr. Alternativet; att hyra ytterligare en paviljong, medför
en ökad årlig driftkostnad på 347 tkr.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Sven-Olof Frisk, 2009-11-17
Handläggare: Sven-Olof Frisk, personalchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beviljar Kommunstyrelsen ett investeringsanslag år 2010,
på 700 000 kronor för flyttning och ombyggnad av paviljong för
arbetsmarknadsenhetens behov i Häljered. Finansiering sker genom tilläggsanslag i
2010 års investeringsbudget.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar Kommunstyrelsen ett investeringsanslag år 2010,
på 700 000 kronor för flyttning och ombyggnad av paviljong för
arbetsmarknadsenhetens behov i Häljered. Finansiering sker genom tilläggsanslag i
2010 års investeringsbudget.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 6

KS0063/09

Svar på motion från Boel Holgersson (C) om maten på äldreboendena
Boel Holgersson (C) har i en motion 2009-03-04 föreslagit att inför planeringen av nya
äldreboenden i Nödinge och Älvängen skall flera alternativa förslag tas fram för att
möjliggöra att maten till de boende lagas på plats och att de boende kan få delta i
matlagningen i så stor utsträckning som möjligt.
Motionen har varit på remiss till dels Tekniska nämnden och dels Vård- och
omsorgsnämnden.
Tekniska nämnden har i sitt remissvar 2009-06-26 § 63, anfört att motionen ger
uttryck för en vällovlig tanke men de livsmedelshygieniska krav som i dag ställs gör att
åtgärden blir mycket komplicerad att genomföra. Det är enligt tekniska nämnden inte
heller ekonomiskt försvarbart att laga maten på plats i äldreboendena. Skall de boende
delta i matlagningen krävs att de har lämplig utbildning, känna till och arbeta efter de
livsmedelshygieniska krav som gäller samt ha lämplig klädsel. Köken måste också
byggas så att fler personer kan arbeta där.
Vård och omsorgsnämnden har i sitt remissvar 2009-10-19 § 135, anfört att matlagning
nära de boende sannolikt skulle öka flexibiliteten och anpassning av portionsstorlekar,
specialkost mm. Troligt är också att det skulle minska nutritionsproblemen på våra
äldreboenden. Sammantaget skulle det höja kvalitén för de boende. Vård- och
omsorgsnämnden föreslår ändå ett avslag av motionen med hänvisning till de ökade
kostnader för personal och ökad investering för att bygga ett tillagningskök som ett
bifall till motionen skulle medföra.
Ett bifall till motionen, att föreslå olika alternativ för att ha tillagningskök på de
planerade äldreboendena medför enligt berörda nämnder ökade kostnader.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-11-18
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Stig Fredriksson, kommundirektör redogör för de ekonomiska konsekvenserna av att
bifalla motionen.
Yrkande
Rose-Marie Fihn yrkar bifall till motionen.
Sten-Åke Overborn, Ingela Nordhall, Jan Skog och Kjell Klerfors tillstyrker RoseMarie Fihns yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets förslag och dels på RoseMarie Fihns bifallsyrkande till motionen och finner att Kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets beslutsförslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med motivet att nuvarande tillagningssystem
behålles.
Reservation
Rose-Marie Fihn, Sten-Åke Overborn, Ingela Nordhall, Jan Skog och Kjell Klerfors
reserverar sig mot beslutet till förmån för Rose-Marie Fihns yrkande.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 7

KS0042/08

Svar på motion från Jan Skog (M), Sune Rydén (KD), Roland Wall (C) och
Rose-Marie Fihn (FP) angående kultur- och fritidsverksamheterna
Jan Skog, Sune Rydén, Roland Wall och Rose-Marie Fihn har i en motion 2008-02-11
föreslagit att en utredning och konsekvensbeskrivning ska göras med målet att kultur
och fritid bildar en ny nämnd och förvaltning, att återstoden av barn- och
ungdomsförvaltningen slås ihop med resterande del av utbildningsförvaltningen och
bildar en ny nämnd och förvaltning, att nuvarande nämnder (barn- och ungdom och
utbildnings- och kultur) med förvaltningsorganisationer avvecklas, att val till de nya
nämnderna göres samt att kommunförvaltningen får i uppdrag att ta fram nya
organisationer för de två nya förvaltningarna.
Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor har diskuterat motionen och noterar
i sitt protokoll att arbetsgruppens ordförande föreslår att frågan bör diskuteras i
anslutning till eventuella organisationsförändringar inför den nya mandatperioden och
att motionen bör avslås medan fyra ledamöter i arbetsgruppen yrkade bifall till
motionen. I sitt beslut noterar arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor
ledamöternas avslags- respektive bifallsyrkanden och skickade motionen vidare till
kommunstyrelsens förvaltning för beredning.
Sedan motionen lades har arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor på
kommunstyrelsens uppdrag inlett översynen av den politiska organisationen inför
nästa mandatperiod. Ett principförslag diskuteras och målet är att principerna för ny
organisation ska läggas fast av kommunfullmäktige i mars 2010. Motionärernas
intentioner att utreda organisationen tillgodoses genom detta arbete och motionen bör
därmed enligt förvaltningens mening avslås. De konkreta förslagen till
organisationsförändringar som diskuteras i motionen värderas i nu pågående översyn.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson, kommundirektör, 2009-12-01
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Yrkande
Rose-Marie Fihn yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets beslutsförslag och dels på
Rose-Marie Fihns yrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
beslutsförslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Rose-Marie Fihn reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 8

KS0102/08

Svar på motion från Rolf Johannesson (S) om gratisresor (65+) med Västtrafik
inom Ale kommun
Rolf Johannesson (S) har i en motion daterad 2008-05-12 föreslagit en utredning om
förutsättningar för införande av gratisresor för pensionärer i Ale kommun under
lågtrafik.
Västtrafik har haft uppdraget att utföra utredningen och lämnade en kostnadskalkyl,
daterad 31 augusti 2009 på gratisresor inom Ale kommun för pensionärer under
lågtrafik.
Gratisresor under lågtrafik för pensionärer (65+) är inarbetad i Strategisk plan som
antogs av KF 2009-10-26 och kommer att införas inom Ale kommun från och med
första april 2010. I och med att motionens intention redan är beslutad så föreslås att
motionen avslås.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-11-26
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige noterar att gratisresor för pensionärer +65 införts via beslut i
Strategisk plan 2010.
___
Yrkande
Rose-Marie Fihn yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets beslutsförslag och dels på
Rose-Marie Fihns bifallsyrkande till motionen och finner att Kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets beslutsförslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige noterar att gratisresor för pensionärer +65 införts via beslut i
Strategisk plan 2010.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Rose-Marie Fihn reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 9

KS0103/09

Svar på motion från Ingmarie Torstensson, Lisa Forsberg, Göran Karlsson och
Tommy Gustafsson (V) om att frysa arvodena för 2009-2010
Ingmarie Torstensson, Lisa Forsberg, Göran Karlsson och Tommy Gustafsson (V),
har i motion till Kommunfullmäktige föreslagit att frysa arvodena för förtroendevalda
2009-2010 på 2008 års nivå.
Motionen har varit remitterad till arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor.
Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor skriver i sitt remissyttrande, daterat
2009-08-31, att motionen avslås med uppmaningen att inför nästa mandatperiod
undersöka hur andra kommuner sätter sina arvoden till förtroendevalda
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-12-01
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 10

KS0039/09

Svar på motion från Sune Rydén och Kjell Klerfors (KD) om medlemskap i
Sveriges Ekokommuner
Sune Ryden (KD) och Kjell Klerfors (KD) har i en motion, daterad 2009-02-09
föreslagit att Ale kommun ska anta de fyra systemvillkoren som vägledande för
kommunens verksamhet och dess olika beslut samt att ansöka om medlemskap i
Sveriges Ekokommuner.
Motionen har varit på remiss till Miljö- och byggnämnden som i sitt remissvar, daterat
2009-08-27 anfört att ett medlemskap i en organisation med tonvikt på
hållbarhetsfrågor inom miljöområdet är ett bra sätt att få tillgång till såväl jämförande
nyckeltal som goda exempel, expertkompetens och nätverk. Miljö- och byggnämnden
är dock inte övertygad om att det är just föreningen Sveriges Ekokommuner som bäst
uppfyller det behov som Ale kommun har på området och föreslår därför att
kommunfullmäktige avslår motionen men uppdrar till kommunstyrelsens
samhällsplaneringsavdelning att undersöka olika alternativ utifrån de utmaningar inom
miljöområdet som är prioriterade för Ale kommun.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att en genomgång av de nätverk som finns
inom miljöområdet bör göras för att se vilket nätverk som kan erbjuda bästa stöd till
de frågor som är prioriterade i Ale kommun. Därefter kan förslag till medlemskap
föreslås. Motionen bör därför avslås.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-11-26
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att utreda olika
alternativ om medlemskap i nätverk för hållbarhets/miljöfrågor och redovisa dem
till Kommunstyrelsen under 1:a halvåret 2010.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att utreda olika
alternativ om medlemskap i nätverk för hållbarhets/miljöfrågor och redovisa dem
till Kommunstyrelsen under 1:a halvåret 2010.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(32)

Sammanträdesdatum
2010-01-12

KS § 11

KS0232/08

Svar på motion från Rose-Marie Fihn, Lars-Erik Carlbom och Klas Nordh (FP)
om resegaranti för färdtjänsten
Rose-Marie Fihn, Lars-Erik Carlbom och Klas Nordh (FP) har i en motion föreslagit
att införa en resegaranti innebärande att färdtjänstresenärer ska slippa betala
avgiftstaxan om färdtjänsten kommer mer än 20 minuter för sent.
Västtrafik har ingen formell resegaranti för färdtjänst men kompenserar brister i resan,
exempelvis vid försening, med handelscheckar. Om taxibolagen missköter sig tar
Västtrafik ut ett vite. Dessa medel går in i Västtrafiks budget och regleras mot
kommun i samband med kommunernas kostnadsavstämning.
Västtrafik har diskuterat en resegaranti för färdtjänstresor men finner ingen bra lösning
på hur den skulle utformas. Inom kollektivtrafiken finns möjlighet att ersätta bussresa
med taxiresa och därefter bli kompenserad av Västtrafik. När det gäller resa inom
färdtjänst finns inget annat färdmedel att ersätta med om inte taxi kommer fram.
Enligt Västtrafik finns inte resegaranti inom färdtjänst i någon kommun inom
Västtrafiks område.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-11-26
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige uppmanar Västtrafik att ta fram en resegaranti för färdtjänst.
___
Yrkande
Rose-Marie Fihn yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets beslutsförslag och dels på
Rose-Marie Fihns bifallsyrkande till motionen och finner att Kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets beslutsförslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(32)

Sammanträdesdatum
2010-01-12

2. Kommunfullmäktige uppmanar Västtrafik att ta fram en resegaranti för färdtjänst.
Reservation
Rose-Marie Fihn och Ingela Nordhall reserverar sig mot beslutet till förmån för RoseMarie Fihns yrkande.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2010-01-12

KS § 12

KS0271/07

Svar på motion från Börje Olsson (SD) om Ledetvägen i Alafors
Kommunstyrelsen har fått en motion för yttrande från Börje Olsson (SD) om
Ledetvägen i Alafors.
Motionären föreslår:
- Att den planerade enkelriktningen av Ledetvägen hävs och att Ledetvägen istället
ges fartbegränsande åtgärder.
- Att den tunga busstrafiken får en ny sträckning via Alingsåsvägen mellan
hållplatserna kiosken och Ledetskolans bussterminal. Resenärerna hänvisas istället
till hållplatserna via kiosken och kommunhuset/Ledetskolans bussplan.
- En ny ersättande Flexlinje införs som kompensation åt främst de äldre resenärerna.
Motionen har varit på remiss till Miljö- och byggnämnden som i sitt remissvar daterat
2008-11-06 anser att Ale kommun bör fortsätta att planera för att bygga en gång- och
cykelväg utmed Ledetvägen och därför föreslår att motionen avslås. Förslaget om hävd
planering av enkelriktning av Ledetvägen föreslås avslås med hänvisning till miljö- och
byggnämndens yttrande.
Antalet bussar som går upp Ledetvägen har efter tidtabellskiftet i juni 2009 minskat.
Efterfrågan på kollektivtrafikutbud är stort i området och någon ytterligare minskning
är ej aktuell.
Inför den planerade starten av pendeltåg 2012 kommer förberedelser att ske för att på
bästa sätt underlätta för resande att snabbt komma till stationerna. I samband med
detta planeringsarbete kommer även en översyn av busstrafiken inom Alafors att
genomföras.
För närvarande finns inga planer på att införa en Flexlinje.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-11-26
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(32)

Sammanträdesdatum
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KS § 13

KS0272/09

Hyresavtal LSS boende i Nödinge
Lägenheter och toaletter i Vård- och omsorgsnämndens LSS-boende i Brattåsvillan i
Surte är inte anpassade till brukare med stora omvårdnadsbehov. AB Alebyggen har
därför, på uppdrag av Vård- och omsorgsförvaltningen, projekterat ett LSS-boende
med 8 lägenheter samt tillhörande personal- och verksamhetslokaler på Södra
klöverstigen 38. Ombyggnationen pågår och inflyttning beräknas till den 4 januari
2010. Detta möjliggör en besparing på cirka 700 tkr . Förutsättningen för detta har
varit att IFO tar över Brattåsvillan för att använda den för ”hemmaplanslösningar” för
ett drogfritt stödboende för fem personer. Det är i nuläget oklart om denna
användning av Brattåsvillan är möjlig och förvaltningen diskuterar andra alternativ.
Förslag till blockhyreskontrakt och lokalkontrakt har upprättats mellan AB Alebyggen
och Ale kommun. Hyrestiden löper från 2010-01-01 till 2019-12-31. Hyran är 423 045
kr för blockhyresdelen och 188 460 kr för personal- och verksamhetsdelen.
Tekniska nämnden, som har rätt att teckna högst femåriga avtal med externa
hyresvärdar, har delegerat denna rätt till fastighetschefen. Vid längre kontraktstid har
Kommunfullmäktige att fatta beslut i ärendet.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige godkänner bifogade
förslag till hyreskontrakt mellan Ale kommun och AB Alebyggen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-12-03
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till hyreskontrakt mellan Ale
kommun och AB Alebyggen avseende LSS-boende i Nödinge.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt fastighetschefen att underteckna kontraktet.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till hyreskontrakt mellan Ale
kommun och AB Alebyggen avseende LSS-boende i Nödinge.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt fastighetschefen att underteckna kontraktet.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(32)

Sammanträdesdatum
2010-01-12

KS § 14

KS0064/09

Yttrande över revisorernas rapport om institutionsplaceringar av barn/ungdom
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat ärendehandläggningen och
dokumentationen gällande institutionsplaceringar av barn/ungdom.
Av rapporten, daterad 2009-03-04, framgår bland annat att övervägande delen av de
utredningar som görs inom verksamheten håller en god kvalitet.
De utvecklingsområden som rapporten lyfter fram och som revisionen vill
uppmärksamma Kommunstyrelsen på är:
 Enhetschefens ansvar och befogenheter
 Delegationsbestämmelser
 Mål, riktlinjer och rutinbeskrivningar för verksamheten
 Uppföljningsarbetet på individnivå
 Intern kontroll av myndighetsutövningen
Efter att ha tagit del av revisionsrapporten och Vård- och omsorgsnämndens yttrande
över densamma gör kommunstyrelsens förvaltning följande bedömning:
Det i Vård- och omsorg nämnden pågående utvecklingsarbetet med ledningssystem
för kvalitet i verksamheten kommer att tydliggöra strukturen på för kvalitetsarbetet
både på ett övergripande plan men också inom områdena som berör
rutinbeskrivningar, intern kontroll mm. Inom de två sistnämnda områdena har
revisionen pekat på förbättringspotential.
Nämnden ska också se över delegationsordningen och genom att BBIC
(handläggnings- och dokumentationssystem för utredningar och uppföljningar) införts
fr o m 2009-01-01 kommer uppföljningsarbetet på individnivå och den interna
kontrollen i ärendehanteringen att förstärkas.
Revisionen har pekat på att nämnden behöver utveckla de egna
styrdokumenten/målen rörande placeringar, handläggning och dokumentation. Detta
utvecklingsområde behöver nämnden beakta i kommande nämndplan.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Sven-Olof Frisk, 2009-11-10
Handläggare: Sven-Olof Frisk, personalchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen noterar Kommunrevisionens granskningsrapport och Vård- och
omsorgsnämndens yttrande över densamma.
2. Kommunstyrelsen påtalar vikten av att Vård- och omsorgsnämnden i kommande
nämndplan utvecklar styrdokumenten/målen rörande placeringar, handläggning
och dokumentation.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar Kommunrevisionens granskningsrapport och Vård- och
omsorgsnämndens yttrande över densamma.
2. Kommunstyrelsen påtalar vikten av att Vård- och omsorgsnämnden i kommande
nämndplan utvecklar styrdokumenten/målen rörande placeringar, handläggning
och dokumentation.
___
Exp:
Revisionen
Vård- och omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KS § 15

KS0077/09

Övergripande/årlig nämndgranskning - Barn- och ungdomsnämnden
Revisorerna har genomfört en övergripande granskning av Barn – och
ungdomsnämnden avseende 2008 och har lämnat kommentarer och synpunkter i
bifogad rapport.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt Barn- och ungdomsnämnden att analysera och
granska rapportern och de synpunkter som framkommit och till Kommunstyrelsen
redovisa åtgärder och tidplan för åtgärderna.
Revisorerna har haft synpunkter på och kommentarer på följande fyra delområden:
1. Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av ekonomi och
verksamhet är bristfällig.
2. Nämndens ekonomiska uppföljning kopplas inte till prestation och
kvalitet.
3. Dokumenterade rutiner för intäktskontroll saknas.
4. Fastställda rutiner för uppföljning av den interna kontrollen saknas.
Åtgärder för att anpassa verksamheter har, på vissa områden, vidtagits för sent och i
för liten omfattning. Beslutade åtgärder har heller inte kunnat genomföras i rätt tid på
grund av tekniska problem.
Beträffande kopplingen mellan kvalitet och prestation mot ekonomi pågår ett arbete
med att utveckla och förbättra nämndens möjligheter att följa upp detta.
En intern kontrollplan antogs av nämnden i oktober 2008. Denna följer den av
Kommunstyrelsen beslutade planen för intern kontroll.
Av den strategiska planen framgår att
- nettoresursramarna för verksamheterna utgör utgiftstak för respektive nämnd.
- de tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse.
Trots upprepade uppmaningar att anpassa verksamheten efter tilldelad budgetram har
nämnden gjort bedömningen att förändringarna ska genomföras på ett sådant sätt att
det medför ett budgetöverskridande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-11-19 att återremittera ärendet med
uppdrag till förvaltningen att kalla barn- och ungdomsnämndens presidium och
förvaltningschef till Kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 december.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen noterar revisorernas årliga granskning av Barn- och
ungdomsnämnden.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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2. Kommunstyrelsen uppmanar Barn- och ungdomsnämnden att i det fortsatta
arbetet beakta revisorernas synpunkter.
3. Kommunstyrelsen uppmanar Barn- och ungdomsnämnden att i fortsättningen följa
de av Kommunfullmäktige beslutade ekonomistyrreglerna.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar revisorernas årliga granskning av Barn- och
ungdomsnämnden.
2. Kommunstyrelsen uppmanar Barn- och ungdomsnämnden att i det fortsatta
arbetet beakta revisorernas synpunkter.
3. Kommunstyrelsen uppmanar Barn- och ungdomsnämnden att i fortsättningen följa
de av Kommunfullmäktige beslutade ekonomistyrreglerna.
___
Exp:
Barn- och ungdomsnämnden
Revisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KS § 16

KS0075/09

Övergripande årlig nämndgranskning - Utbildnings- och kulturnämnden
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en årlig granskning av
nämnderna.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt Utbildnings- och kulturnämnden att analysera och
granska rapportern och de synpunkter som framkommit och till Kommunstyrelsen
redovisa åtgärder och tidplan för åtgärderna.
Revisorerna har haft synpunkter på och kommentarer på följande fyra delområden:
1. Nämndens har inte vidtagit tillräckliga kraftfulla åtgärder för att få en
ekonomi i balans.
2. Nämndens ekonomiska uppföljning kopplas inte till prestation och
kvalitet.
3. Dokumenterade rutiner för intäktskontroll saknas.
4. Fastställda rutiner för uppföljning av den interna kontrollen saknas.
Nämnden anser sig ha haft små möjligheter att upptäcka de problem som funnits inom
gymnasieskolan och Komvux. Orsakerna härrör primärt från otillräckliga kunskaper
om de krav och de möjligheter som ges i de gällande styrdokumenten för ovan
nämnda mycket komplexa och reglerade verksamhetsområden inom förvaltningen.
En ny förvaltningsledning har tillträtt under året, ekonomifunktionen har centraliserats
och förstärkts. En controller har också anställts. De tidigare bristerna har därmed
åtgärdats.
Intern kontrollplan har upprättats för 2009 där intäktskontroll ingår som en del.
Nämnden har under våren 2009 tagit ett antal beslut för att anpassa verksamheten till
budget. Med det extra anslag man fått för att klara det alltför omfattande
programutbudet i årskurserna 2 och 3 anser Utbildnings- och kulturförvaltningen att
man kommer att ha en budget i balans under 2010.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-11-18
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen noterar revisorernas årliga granskning av Utbildnings- och
kulturnämnden.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Utbildnings- och kulturnämnden att beakta
revisorernas synpunkter vid upprättandet och uppföljningen av nämndplanen för
2010.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar revisorernas årliga granskning av Utbildnings- och
kulturnämnden.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Utbildnings- och kulturnämnden att beakta
revisorernas synpunkter vid upprättandet och uppföljningen av nämndplanen för
2010.
___
Exp:
Utbildnings- och kulturnämnden
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 17

KS0265/09

Remissvar - Departementspromemorian Allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag- övervägande och förslag (Ds 2009:60)
Ale kommun lämnade remissvar angående betänkandet SOU 2008:38 EU,
allmännyttan och hyrorna i september 2008. De två olika modeller för allmännyttans
framtid som presenterades i utredningen avstyrktes av Ale kommun liksom av flertalet
remissinstanser. Sveriges Kommuner och Landsting , SKL, hade arbetat fram ett tredje
förslag som innebar att de kommunala bostadsbolagens uppdrag skulle ses som
tjänster av allmännyttigt intresse varför de skulle vara undantagna från EU regler om
statsstöd.
Remissinstansernas synpunkter har nu behandlats av departementet och resulterat ett
förslag till nya förutsättningar för allmännyttan.
Ale kommun har beretts tillfälle att avge yttrande över Ds 2009: 60 Allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-12-14
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt förslag från kommunstyrelsens
förvaltning.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt förslag från kommunstyrelsens
förvaltning.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
___
Exp:
Finansdepartementet
AB Alebyggen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 18

KS0286/09

Förslag till omställningsprogram att gälla medarbetare i Ale kommun under
2010
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2009 att under året erbjuda äldre medarbetare ett
omställningsprogram. Det var ett led i att vid övertalighet kunna behålla yngre
medarbetare. Hittills har nio medarbetare tagit del av erbjudandet.
Det bedöms också inför 2010 vara nödvändigt för utbildningsförvaltningarna att
anpassa organisationerna till vikande elevunderlag. Kommunen ska därutöver, under
våren 2010, genomföra en översyn av förvaltningsorganisationen.
Vid personalutskottets sammanträde 2009-12-17 uppdrogs åt kommunstyrelsens
förvaltning att ta fram ett förslag, med liknande villkor som 2009, till
omställningsprogram för kommunens medarbetare att gälla för 2010.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att det omställningsprogram som
kommunstyrelsen fattade beslut om den 2 juni 2009/§ 107 fortsätter att gälla från och
med 2010-01-01 till och med 2010-12-31 enligt det regelverk som redovisas i denna
tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Sven-Olof Frisk, 2009-12-22
Handläggare: Sven-Olof Frisk, personalchef
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda föreliggande förslag till omställningsprogram
att gälla från och med 2010-01-01 till och med 2010-12-31.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda föreliggande förslag till omställningsprogram
att gälla från och med 2010-01-01 till och med 2010-12-31.
___
Exp:
Ekonomichefen
Informationschefen
Samtliga förvaltningschefer
Enhetschefen, personalenheten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

30(32)

Sammanträdesdatum
2010-01-12

KS § 19
Delgivningar
Cirkulär
Cirkulär 09:70
Cirkulär 09:72
Cirkulär 09:76
Cirkulär 09:81
Cirkulär 09:84
Cirkulär 09:85
Cirkulär 09:87

Hyreshöjning fr o m 2010-01-01 för lokaler med avtal knutna till
konsumentprisindex, KPI.
Individuell lön i praktiken – En studie om verksamhet och
lönesättning i kommunal sektor.
Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i
bostadsrättsform.
Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m.
Budgetförutsättningar för åren 2009-2013.
Information om Socialstyrelsens allmänna råd för socialnämndens
arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld.
Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m m.

Diverse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skrivelse från Riksföreningen mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning.
En tidning om Försäkringskassan.
Kommunal hyresgaranti – möjlighet att hjälpa kommuninvånare till eget boende.
Konjunkturbarometer för Västsverige
Störa Langningen 2009 – så blev det
Erbjudanden från Sveriges Kommuner och Landsting om utbildningar våren 2010.
Protokollsutdrag från Gryaab, § 165 Uppföljningsrapport 3 för bolag, Gryaab AB
Protokollsutdrag från Gryaab, § 1655 Uppföljningsrapport hösten 2009
Nämnder/styrelsers arbetsprocess kring ledning och styrning.

BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 20
Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut
skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen
får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen
fritt att återkalla lämnad delegering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2009-12-08 §§ 214-215
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-15 §§ 216-234
Kommunstyrelsens personalutskott
Kommunstyrelsens personalutskott 2009-12-17 §§ 6-7
Allmänna ärenden
Administrativa chefens beslut om yttrande avseende antagande av hemvärnsman.
Marcus Johansson, Skepplanda.
Administrativa chefens beslut om yttrande avseende antagande av hemvärnsman.
Anders Stenqvist, Skepplanda.
Ekonomiärenden
Kommundirektörens beslut att utse personer som har rätt att teckna kommunens
plusgiro, bankgiro samt bankkonto.
Förköpsärenden
Mark- och exploateringsansvarigs beslut att avstyrka förköp 96-105/09.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 21
Övrig fråga
Ingela Nordhall föreslår att Kommunstyrelsens sammanträden i fortsättningen hålls i
Alerummet i Alafors istället för i Hövdingasalen i Nödinge.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar förslaget.
___
Exp:
Jarl Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

