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Plats och tid:

Mötesrum Hövdingasalen, kl 09:00 - 12:10
(ajournering 10:20-10:40)

Beslutande och
tjänstgörande ersättare:

Närvarande ersättare och
övriga deltagande:

Mikael Berglund (M), ordförande
Dan Björk (M)
Kajsa Nilsson (M)
Ingela Nordhall (AD)
Rose-Marie Fihn (FP)
Sune Rydén (KD) § 60-89
Daniel Mörner (M) tjg för Sune Rydén (KD) § 90
Åke Niklasson (C)
Mariam Hagberg (S) tjg för Paula Örn (S)
Rolf Gustavsson (S) § 60-80, 82-90
Hasse Andersson (S) tjg för Rolf Gustavsson (S) § 81
Ann-Christine Paulin (S)
Viveca Arvidsson (S) tjg för Björn Nilsson (S)
Göran Karlsson (V)
Peter Rosengren (MP)
Erik Karlsson (M)
Ulf-Göran Solving (AD)
Tore Berghamn (FP)
Boel Holgersson (C)
Ingmarie Torstensson (V)
Erik Lidberg, kommunchef
Hanna Larsson, kommunsekreterare
Jan A Pressfeldt (AD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
§ 61 a
Helena Lindberg, tillförordnad enhetschef administration inom
sektor samhällsbyggnad § 61 a
Helene Ramert, ekonomichef § 61 a
Ellinor Seth, verksamhetschef hälso- och sjukvård, rehab, folkhälsa
§ 61 a
Ann-Sofie Borg, verksamhetschef äldreomsorg § 61 a
Elena Fridfelt (C), ordförande i utbildningsnämnden § 61 a
Annika Sjöberg, sektorschef för sektor utbildning, kultur och fritid
§ 61 a
Alma Delic, projektledare på sektor samhällsbyggnad § 61 b
Lennart Karlsson, konsult på Liljewall arkitekter § 61 b

Utses att justera:

Rolf Gustavsson § 60-80, 82-90 och Hasse Andersson § 81

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge, 2012-04-12
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Underskrifter:
Sekreterare:

Paragrafer:

60-90

Hanna Larsson
Ordförande:

Mikael Berglund
Justerande:

Rolf Gustavsson § 60-80, 82-90

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Hasse Andersson § 81
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___________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2012-04-10

Datum för anslags uppsättande:

2012-04-13

Förvaringsplats för protokollet:

Datum för anslags nedtagande: 2012-05-07

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge

Underskrift:

Hanna Larsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 60
Godkännande av dagordning
Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns med följande tillägg:


Kommunens tjänstebilar

BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 61

KS0006/12

Informationsärenden
a) Uppföljningsrapport nr 1, 2012-02-29
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Jan A Pressfeldt (AD), tillförordnad
enhetschef administration på sektor samhällsbyggnad Helena Lindberg, ordförande
i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Boel Holgersson (C), verksamhetschef
hälso- och sjukvård, rehab, folkhälsa Ellinor Seth, ekonomichef Helene Ramert,
verksamhetschef äldreomsorg Ann-Sofie Borg, ordförande i utbildningsnämnden
Elena Fridfelt (C) och sektorschef för sektor utbildning, kultur och fritid Annika
Sjöberg informerar om uppföljningsrapport nr 1, 2012-02-29.
b) Uppföljning av investering för idrottshall i Bohus
Projektledare på sektor samhällsbyggnad Alma Delic och konsult på Liljewall
arkitekter Lennart Karlsson informerar om uppföljning av investering för
idrottshall i Bohus.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign
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KS § 62

KS0053/12

Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2012-2016
Sektor kommunstyrelsen har utarbetat ett förslag till reviderat
bostadsförsörjningsprogram gällande Ale kommun för åren 2012-2016.
Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller målsättningar och riktlinjer för Ale
kommuns bostadsförsörjning och redovisar planerat bostadsbyggande för perioden
2012-2016. Programmet ligger till grund för kommunens fysiska planering samt för
dialog med marknaden men är också styrande för kommunens övriga verksamheter
och deras utvecklingsplanering. Den ligger också till grund för kommunens
befolkningsprognos.
Genom att anta det föreslagna bostadsförsörjningsprogrammet möjliggörs en bostadsutbyggnad på i genomsnitt cirka 140 lägenheter per år eller cirka 1 360 lägenheter
under perioden 2012-2016. Detta siktar till att möjliggöra en befolkning i Ale kommun
på cirka 31 600 invånare år 2025 vilket innebär en befolkningsökning på cirka 4 000
personer på 13 år.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, näringslivs- och exploateringschef, 2012-03-09.
Handläggare: Linda Marie Karlsson, lantmäteriingenjör.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta sektor kommunstyrelsens redovisade
”Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2012-2016 ”.
Yrkande
Göran Karlsson (V) yrkar att bostäder på Surte 1:75, 1:78 samt 1:143 läggs till i
bostadsförsörjningsprogrammet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Göran Karlssons tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta sektor kommunstyrelsens redovisade
”Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2012-2016 ” med tillägget att bostäder
på Surte 1:75, 1:78 samt 1:143 läggs till i bostadsförsörjningsprogrammet.
Justerandes sign
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Protokollsanteckning
Peter Rosengren (MP), Mariam Hagberg (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine
Paulin (S), Viveca Arvidsson (S) och Göran Karlsson (V) lämnar följande
protokollsanteckning:
Miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet förutsätter att fortsatt arbete enligt
bostadsförsörjningsprogrammet är förenligt med GR:s strukturbild av lokaliseringen av
framtida bostäder där K2020 med målet att 40 % av pendlingsresorna ska göras med
kollektivtrafik ingår som en väsentlig parameter samt beaktar Miljöbalkens lagtext om
att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan
tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk (2 kap 2§, PBL 2010:900).
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 63

KS0054/12

Mark för verksamheter Ale kommun 2012-2016
Kommunfullmäktige antog i september 2007 en ny översiktsplan, Ale ÖP 07 och i
anslutning till detta dokument behövdes ett politiskt beslutat styrdokument för
etableringsbar mark för verksamhetsutveckling i Ale kommun. Programmet, Mark för
verksamheter, har nu enligt fullmäktigebeslut reviderats av näringslivs- och
exploateringsavdelningen.
Till utgångspunkt för verksamhetsmarksplaneringen som sträcker sig fram till år 2016
ligger Ale ÖP 07, kommunens verksamhetsplan 2012-2014 samt kommunstyrelsens
nämndplan som beskriver att Ale kommun alltid ska ha en bank med säljbar
verksamhetsmark.
Programmet innehåller Ale kommuns målsättningar för verksamhetsmark och
redovisar planerad verksamhetsmark för perioden 2012 - 2016. Programmet kommer
att ligga till grund för Ale kommuns sektorers planering av respektive verksamhet samt
för dialog med marknaden.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, näringslivs- och exploateringschef, 2012-03-23.
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande program, Mark för verksamheter gällande
Ale kommun för åren 2012-2016.
Yrkande
Rolf Gustavsson (S) yrkar att Nödinge Höjden ska ingå som ett verksamhetsområde i
”Mark för verksamheter Ale kommun 2012-2016”.
Göran Karlsson (V) och Peter Rosengren (MP) tillstyrker Rolf Gustavssons yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Rolf Gustavssons tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande program, Mark för verksamheter gällande
Ale kommun för åren 2012-2016.
Reservation
Göran Karlsson (V), Peter Rosengren (MP), Mariam Hagberg (S), Rolf Gustavsson (S),
Ann-Christine Paulin (S) och Viveca Arvidsson (S) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
Protokollsanteckning
Peter Rosengren (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
Miljöpartiet förutsätter att fortsatt arbete enligt programmet Mark för verksamheter
beaktar Miljöbalkens lagtext om att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för
bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk (2 kap 2§, PBL
2010:900) samt är förenligt med K2020 där målet är att 40 % av pendlingsresorna ska
göras med kollektivtrafik.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 64

KS0044/12

Revidering av reglemente för pensionärsrådet i Ale kommun
Sektor kommunstyrelsen har utarbetat ett förslag till reviderat reglemente för
pensionärsrådet. Områden som syfte, uppgifter och arbetsuppgifter har belysts.
1 januari 2011 trädde en ny politisk organisation och en ny tjänstemannaorganisation i
kraft i kommunen. Omorganisationen har inneburit stora förändringar och det var inte
fullt ut möjligt att i första skedet anpassa alla strukturer till den nya organisationen. Av
den anledningen beslöt Kommunstyrelsen att skjuta på den översyn av reglementen
och organisatorisk hemvist för Pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor
som naturligt hör samman med genomförandet av en omorganisation. Syftet med
revideringen av rådens reglemente har också varit att man med jämna mellanrum bör
utvärdera och gå igenom de styrdokument som finns i kommunens verksamheter. På
grund av hög arbetsbelastning och andra omständigheter har inte översynen av rådens
reglementen kunnat slutföras under 2011. Då politiska ledamöter i råden endast valdes
för tiden fram till 2011-12-31 har detta inneburit problem för genomförandet av
rådens möten.
Ett förslag till reglemente har tillställts och diskuterats med ledamöterna i
pensionärsrådet och vissa synpunkter har inarbetats i det förslag som nu föreligger.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Håkan Spång, administrativ
chef, 2012-03-07.
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för pensionärsrådet i Ale kommun
med följande ändringar:
Den andra meningen i det första stycket under rubriken Uppgifter/verksamhetsområde
i det reviderade reglementet för pensionärsrådet i Ale kommun:
Kommunen kan i pensionärsrådet samråda i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag
kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd.
ersätts med:
Kommunen ska i pensionärsrådet samråda i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag
kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Den första meningen i det femte stycket under rubriken Rådets sammansättning i det
reviderade reglementet för pensionärsrådet i Ale kommun:
Pensionärsrådet utser ordförande bland de politiskt tillsatta ledamöterna och vice ordförande utses
av pensionärsorganisationerna.
ersätts med:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden utser ordförande bland de politiskt tillsatta ledamöterna
och vice ordförande utses av pensionärsorganisationerna.
Den andra meningen i det första stycket under rubriken Arbetsformer i det
reviderade reglementet för pensionärsrådet i Ale kommun:
Extra sammanträde kan hållas om rådets ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det.
ersätts med:
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det.
Det tredje stycket under rubriken Arbetsformer i det reviderade reglementet för
pensionärsrådet i Ale kommun:
Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och beslutsunderlag
skall delges rådets ledamöter och ersättare senast fem dagar före sammanträdet och på sådant sätt
att vidare information och beredning underlättas.
ersätts med:
Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och beslutsunderlag
skall delges rådets ledamöter och ersättare senast två veckor före sammanträdet och på sådant sätt
att vidare information och beredning underlättas.
2. Kommunfullmäktige fastställer att reglementet ska gälla fr.o.m. 2012-05-01.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för pensionärsrådet i Ale kommun
med följande ändringar:
Den andra meningen i det första stycket under rubriken Uppgifter/verksamhetsområde
i det reviderade reglementet för pensionärsrådet i Ale kommun:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunen kan i pensionärsrådet samråda i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag
kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd.
ersätts med:
Kommunen ska i pensionärsrådet samråda i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag
kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd.
Den första meningen i det femte stycket under rubriken Rådets sammansättning i det
reviderade reglementet för pensionärsrådet i Ale kommun:
Pensionärsrådet utser ordförande bland de politiskt tillsatta ledamöterna och vice ordförande utses
av pensionärsorganisationerna.
ersätts med:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden utser ordförande bland de politiskt tillsatta ledamöterna
och vice ordförande utses av pensionärsorganisationerna.
Den andra meningen i det första stycket under rubriken Arbetsformer i det
reviderade reglementet för pensionärsrådet i Ale kommun:
Extra sammanträde kan hållas om rådets ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det.
ersätts med:
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det.
Det tredje stycket under rubriken Arbetsformer i det reviderade reglementet för
pensionärsrådet i Ale kommun:
Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och beslutsunderlag
skall delges rådets ledamöter och ersättare senast fem dagar före sammanträdet och på sådant sätt
att vidare information och beredning underlättas.
ersätts med:
Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och beslutsunderlag
skall delges rådets ledamöter och ersättare senast två veckor före sammanträdet och på sådant sätt
att vidare information och beredning underlättas.
2. Kommunfullmäktige fastställer att reglementet ska gälla fr.o.m. 2012-05-01.
___

Justerandes sign
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KS § 65

KS0045/12

Revidering av reglemente för rådet för funktionshinderfrågor i Ale kommun
Sektor kommunstyrelsen har utarbetat ett förslag till reviderat reglemente för rådet för
funktionshinderfrågor. Områden som syfte, uppgifter och arbetsuppgifter har belysts.
1 januari 2011 trädde en ny politisk organisation och en ny tjänstemannaorganisation i
kraft i kommunen. Omorganisationen har inneburit stora förändringar och det var inte
fullt ut möjligt att i första skedet anpassa alla strukturer till den nya organisationen. Av
den anledningen beslöt kommunstyrelsen att skjuta på den översyn av reglementen
och organisatorisk hemvist för Pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor
som naturligt hör samman med genomförandet av en omorganisation. Syftet med
revideringen av rådens reglemente har också varit att man med jämna mellanrum bör
utvärdera och gå igenom de styrdokument som finns i kommunens verksamheter. På
grund av hög arbetsbelastning och andra omständigheter har inte översynen av rådens
reglementen kunnat slutföras under 2011. Då politiska ledamöter i råden endast valdes
för tiden fram till 2011-12-31 har detta inneburit problem för genomförandet av
rådens möten 2012.
Ett förslag till reglemente har tillställts och diskuterats med ledamöterna i rådet för
funktionshinderfrågor och vissa synpunkter har inarbetats i det förslag som nu
föreligger.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Håkan Spång, administrativ
chef, 2012-03-07.
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för rådet för
funktionshinderfrågor i Ale kommun med följande ändringar:
Den första meningen i det andra stycket under rubriken Rådets sammansättning i det
reviderade reglementet för rådet för funktionshinderfrågor i Ale kommun:
Rådet skall bestå av minst tio ledamöter, varav mer än hälften av de ordinarie ledamöterna med
personlig ersättare.
ersätts med:
Rådet skall bestå av minst tio ledamöter, varav mer än hälften av de ordinarie ledamöterna med
personlig ersättare utsedda av funktionshinderorganisationerna.

Justerandes sign
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Det sjätte stycket under rubriken Rådets sammansättning i det reviderade reglementet
för rådet för funktionshinderfrågor i Ale kommun:
Rådet för funktionshinderfrågor utser en ordförande bland de politiskt tillsatta ledamöterna och
vice ordförande utses av funktionshinderorganisationerna.
ersätts med:
Kommunstyrelsen utser en ordförande bland de politiskt tillsatta ledamöterna och vice ordförande
utses av funktionshinderorganisationerna.
Den andra meningen i det första stycket under rubriken Arbetsformer i det
reviderade reglementet för rådet för funktionshinderfrågor i Ale kommun:
Extra sammanträde kan hållas om rådets ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det.
ersätts med:
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det.
2. Kommunfullmäktige fastställer att reglementet ska gälla fr.o.m. 2012-05-01.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för rådet för
funktionshinderfrågor i Ale kommun med följande ändringar:
Den första meningen i det andra stycket under rubriken Rådets sammansättning i det
reviderade reglementet för rådet för funktionshinderfrågor i Ale kommun:
Rådet skall bestå av minst tio ledamöter, varav mer än hälften av de ordinarie ledamöterna med
personlig ersättare.
ersätts med:
Rådet skall bestå av minst tio ledamöter, varav mer än hälften av de ordinarie ledamöterna med
personlig ersättare utsedda av funktionshinderorganisationerna.
Det sjätte stycket under rubriken Rådets sammansättning i det reviderade reglementet
för rådet för funktionshinderfrågor i Ale kommun:
Rådet för funktionshinderfrågor utser en ordförande bland de politiskt tillsatta ledamöterna och
vice ordförande utses av funktionshinderorganisationerna.
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ersätts med:
Kommunstyrelsen utser en ordförande bland de politiskt tillsatta ledamöterna och vice ordförande
utses av funktionshinderorganisationerna.
Den andra meningen i det första stycket under rubriken Arbetsformer i det
reviderade reglementet för rådet för funktionshinderfrågor i Ale kommun:
Extra sammanträde kan hållas om rådets ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det.
ersätts med:
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det.
2. Kommunfullmäktige fastställer att reglementet ska gälla fr.o.m. 2012-05-01.
___
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KS § 66

KS0033/11

Medborgarförslag från Pauli Lyyski m fl om att ansluta Ale kommun till
förvaltningsområde för finska
I februari 2011 mottog kommunstyrelsen ett medborgarförslag från ett antal
privatpersoner med finsk bakgrund, i vilket de föreslog att Ale kommun ska ansöka
om att ansluta sig till det finska förvaltningsområdet. Skälet uppgavs vara att Ale
kommun har en stor andel innevånare med finsk bakgrund, som har behov av stöd
och service på sitt modersmål.
Beslut om att en kommun ska ingå i ett av de nationella minoriteternas
förvaltningsområden fattas av regeringen, efter ansökan från respektive kommun.
Regeringen har öppnat för möjligheten för alla Sveriges kommuner att ansluta sig
frivilligt till det finska förvaltningsområdet och att därmed ta del av den statliga
finansieringen som erbjuds anslutna kommuner.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Håkan Spång, administrativ
chef, 2012-01-24.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att utreda kommuninvånarnas behov av stöd och
service på det finska språket för att därefter ta ställning till om kommunen skall
ansöka om frivillig anslutning till det finska förvaltningsområdet.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda frågan.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att utreda kommuninvånarnas behov av stöd och
service på det finska språket för att därefter ta ställning till om kommunen skall
ansöka om frivillig anslutning till det finska förvaltningsområdet.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda frågan.
___
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KS § 67

KS0204/11

Svar på motion från Aroseniusskolan om utökande av one-to-oneprojektet
I en motion till ungdomsfullmäktige från Aroseniusskolan föreslås Ale kommun införa
one-to-one -projektet till alla grundskolelever inom kommunen.
Grunden till motionen är:



Ungdomsfullmäktiges representanter från Aroseniusskolan beskriver i sin
motion att idag får en klass på 24 elever 2 stycken datorer att dela på.
Författarna till motionen beskriver att en större tillgång till datorer ökar
förutsättningarna för lärande vilket i sin tur leder till att högstadieeleverna
lättare kan ta sin in på gymnasieskolor.

Motionen remitterases till utbildningsnämnden som behandlade motionen 2012-02-22.
Nämnden ställer sig bakom motionen då den ligger i linje med sektor utbildning,
kultur och fritids långsiktiga plan att utrusta grundskoleelever med bärbara datorer.
Enligt planen skall samtliga elever i grundskolan vara utrustade med bärbara datorer
senast under läsåret 2012/2013.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Cecilia Stedt, utvecklingsoch förvaltningssekreterare, 2012-02-21.
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
___
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KS § 68

KS0216/11

Svar på motion från Aroseniusskolan om återinförande av prao
I en motion till ungdomsfullmäktige från Aroseniusskolan föreslås att prao återinförs
så som den var organiserad tidigare, för alla elever i Ale kommun.
Grunden till motionen är:



Ungdomsfullmäktiges representanter från Aroseniusskolan beskriver i sin
motion att prao är en möjlighet att erhålla kunskap om olika yrken.
Författarna till motionen förespråkar att praon återinförs så som den var
organiserad förr då praon kan hjälpa eleverna inför framtiden och ge
högstadieeleverna något att se fram emot.

Motionen remitterades till utbildningsnämnden som behandlade ärendet 2012-02-12.
Av yttrandet framgår att nämnden tycker att det är viktigt att elever får kontakter med
arbetslivet. Nämnden anser inte att den skall bestämma hur arbetslivsorienteringen
skall se ut (jämför med tidigare organisering av ”prao” i traditionell mening) innan
elever, skolan och näringslivet/arbetsgivare har fått en möjlighet att diskutera frågan.
Med anledning av detta ger nämnden sina tjänstemän på sektor utbildning, kultur och
fritid i uppdrag att hämta in synpunkter från berörda angående hur en framtida
arbetslivsorientering kan se ut. Utbildningsnämnden beslutar föreslå att motionen
avslås.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Cecilia Stedt, utvecklingsoch förvaltningssekreterare, 2012-02-21.
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningsseketerare.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att anse att motionen är besvarad.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anse att motionen är besvarad.
___
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KS § 69

KS0206/11

Svar på motion från Bohusskolan om uppdatering av skolans datorer
I en motion till ungdomsfullmäktige från Bohusskolan föreslås att eleverna får tillgång
till ett antal bärbara datorer.
Grunden till motionen är:




Ungdomsfullmäktiges representanter från Bohusskolan beskriver i sin motion
att det idag finns knappt några fungerande datorer i skolan.
Yngre elever inom verksamheten har erhållit datorer bland annat med
motiveringen att dessa måste förberedas inför framtiden och framtidens
arbetsmarknad.
Författarna till motionen undrar om det inte är lika viktigt att de äldre eleverna
bereds samma möjligheter som de yngre.

Motionen remitterades till utbildningsnämnden som behandlade motionen 2012-02-22.
Nämnden ställer sig bakom motionen då den ligger i linje med sektor utbildning,
kultur och fritids långsiktiga plan att utrusta grundskoleelever med bärbara datorer.
Enligt planen skall samtliga elever i grundskolan vara utrustade med bärbara datorer
senast under läsåret 2012/2013.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Cecilia Stedt, utvecklingsoch förvaltningssekreterare, 2012-02-21.
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
___
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KS § 70

KS0208/11

Svar på motion från Kyrkbyskolan om datorer till alla elever på högstadiet i Ale
I en motion till ungdomsfullmäktige från Kyrkbyskolan föreslås att eleverna i årskurs
7-9 i Ale kommun ska få en egen bärbar dator som ska användas i undervisningen.
Grunden till motionen är:



I dagsläget har elever vid Kyrkbyskolan rätt att hyra 20 datorer per klass vilket
inte räcker till alla i somliga klasser.
Ungdomsfullmäktiges representanter från Kyrkbyskolan anser att elevernas
utökade tillgång till datorer skulle minska pappersförbrukningen samt
underlätta för eleverna att lära sig mer.

Motionen remitterades till utbildningsnämnden som behandlade motionen 2012-02-22.
Nämnden ställer sig bakom motionen då den ligger i linje med sektor utbildning,
kultur och fritids långsiktiga plan att utrusta grundskoleelever med bärbara datorer.
Enligt planen skall samtliga elever i grundskolan vara utrustade med bärbara datorer
senast under läsåret 2012/2013.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Cecilia Stedt, utvecklingsoch förvaltningssekreterare, 2012-02-21.
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
___
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KS § 71

KS0205/11

Svar på motion från Ahlafors fria skola om ökad möjlighet att få användning för
fritidskorten
I en motion till ungdomsfullmäktige från Ahlafors fria skola föreslås att fritidskorten
skall gälla från kl. 15:00 till kl. 22:00.
Grunden till motionen är:



Ungdomsfullmäktiges representanter från Ahlafors fria skola beskriver i sin
motion att det uppstår problem för ungdomar att ta sig till fritidsaktiviteter
som börjar innan kl. 16:00 då fritidskorten börjar gälla från just kl. 16:00.
Författarna till motionen beskriver att nästan alla föräldrar till de berörda
ungdomarna jobbar mellan kl. 15:00-16:000 vilket medför att de ej har
möjlighet att skjutsa sina barn.

Yttrande har inhämtats från miljöplanerare Annika Friberg 2012-03-14. I yttrandet
redogör Friberg för att det är Västtrafik som på uppdrag av kommunen tagit fram Ale
Fritidskort och som sköter hanteringen av dem. Kommunen har vid ett par tillfällen
frågat Västtrafik om möjligheten att utöka kortens giltighetstid men inte fått svar.
Kommunledningen träffade Västtrafik i föregående vecka och tog igen upp frågan om
att kommunen vill ha en diskussion om fritidskorten. Västtrafik har lovat återkomma
med besked om kommunen kan utöka korten och vad det i så fall kostar.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Cecilia Stedt, utvecklingsoch förvaltningssekreterare, 2012-02-21.
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att anse att motionen är besvarad.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anse att motionen är besvarad.
___
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KS § 72

KS0203/11

Svar på motion från Himlaskolan om ändrad gilitighetstid för fritidskort
I en motion till ungdomsfullmäktige från Himlaskolan föreslås att fritidskorten skall
gälla kl. 15:00 till kl. 23:00.
Grunden till motionen är:



Ungdomsfullmäktiges representanter från Himlaskolan beskriver i sin motion
att många fritidsaktiviteter börjar efter kl. 15:00 vilket medför att många
ungdomar ej kan utnyttja sina fritidskort fullt ut.
Författarna till motionen förespråkar att ungdomar får möjlighet att utnyttja
sina fritidskort mer.

Yttrande har inhämtat från miljöplanerare Annika Friberg 2012-03-14. I yttrandet
redogör Friberg för att det är Västtrafik som på uppdrag av kommunen tagit fram Ale
Fritidskort och som sköter hanteringen av dem. Kommunen har vid ett par tillfällen
frågat Västtrafik om möjligheten att utöka kortens giltighetstid men inte fått svar.
Kommunledningen träffade Västtrafik i föregående vecka och tog igen upp frågan om
att kommunen vill ha en diskussion om fritidskorten. Västtrafik har lovat återkomma
med besked om kommunen kan utöka korten och vad det i så fall kostar.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Cecilia Stedt, utvecklingsoch förvaltningssekreterare, 2012-02-21.
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att anse att motionen är besvarad.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anse att motionen är besvarad.
___
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KS § 73

KS0096/11

Svar på motion från Johan Fjellheim (SD) och Robert Jansson (SD) om att
vitalisera demokratin i kommunen
Johan Fjellheim (SD) och Robert Jansson (SD) har inkommit med en motion, daterad
2011-01-18, om att vitalisera demokratin i Ale. Motionärerna föreslår att Ale kommun
i frågor som bedöms vara av stort intresse förhör sig om den allmänna uppfattningen,
att kommunen inför en webbaserad plattform för invånarnas synpunkter på
kommunens webbsida och att medborgarförslag och motioner ska publiceras på
kommunens webbsida.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-18 § 65 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för handläggning. Kommunstyrelsen har tilldelats uppgiften att
bereda motionen.
Det kan konstateras att Johan Fjellheim (SD) och Robert Jansson (SD) har inkommit
med en motion som stämmer väl överens med det uppdrag sektor kommunstyrelsen
uppfattar sig ha fått när det gäller demokratifrågor i Ale kommun. I likhet med
Fjellheim och Jansson anser sektor kommunstyrelsen att det finns mycket kvar att göra
vilket inte minst ”demokratibarometern” är ett uttryck för. Det fortsatta arbetet med
att utveckla demokratin i Ale kommun kommer att fortlöpa med en ambition att skapa
breda perspektiv på demokratifrågor. Breda perspektiv kommer utöver att erbjuda
innevånarna i kommunen flera demokratifrågor. Breda perspektiv kommer utöver att
erbjuda innevånarna i kommunen flera olika sätt att påverka även innebära att
kommunen i framtiden t.ex. problematiserar kring utfallet av befintliga instrument för
arbete med demokrati, fundera på hur kommunen lyckas med att informera sina
invånare om möjlighet till att påverka m.m.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Erik Lidberg,
kommunchef, 2012-02-21.
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
___
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KS § 74

KS0051/12

Inlösen av tomträttsbyggnad inom fastigheten Utby 3:113
Förslag till avtal har upprättats vari kommunen förvärvar byggnaden inom fastigheten
Utby 3:113 från HB Bröderna Andreassons Byggnadsfirma för 2 900 000 kronor.
Ersättningen inbegriper ersättning till handelsbolagets hyresgäst som blir tvingad att
lägga ner/flytta sin rörelse. Handelsbolaget är idag tomträttsinnehavare inom
fastigheten. När kommunen löst in byggnaden kan tomträtten dödas. Inlösen sker för
att ge plats för exploatering av en av de mest centrala tomterna i Älvängen nu när
busstrafiken ska flytta till det nya resecentrumet. Samtidigt med inlösen pågår en
markanvisningstävling för det gamla busstorget.
Inlösen möjliggör del av den centrumutveckling som redovisas i strukturstudien för
Älvängen.
Kostnaden för inlösen föreslås belasta ett exploateringskonto som öppnas för det
gamla busstorget. Kostnaden får sedan ingå, helt eller delvis, i framtida markpris när
tomten säljs.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, näringslivs- och exploateringschef, 2012-03-07.
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner avtal med HB Bröderna Andreassons
Byggnadsfirma vari kommunen köper deras byggnad inom fastigheten Utby 3:113
för 2 900 000 kr.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna avtalet.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunchefen, eller hans ersättare, att ansöka
om dödning av tomträtten inom fastigheten Utby 3:113.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till näringslivs- och exploateringsavdelningen att
öppna exploateringskonto för gamla busstorget i Älvängen.
5. Kommunfullmäktige belastar exploateringskontot för gamla busstorget med
kostnaderna för inlösen av byggnaden samt övriga med förvärvet hörande
kostnader.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner avtal med HB Bröderna Andreassons
Byggnadsfirma vari kommunen köper deras byggnad inom fastigheten Utby 3:113
för 2 900 000 kr.
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2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna avtalet.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunchefen, eller hans ersättare, att ansöka
om dödning av tomträtten inom fastigheten Utby 3:113.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till näringslivs- och exploateringsavdelningen att
öppna exploateringskonto för gamla busstorget i Älvängen.
5. Kommunfullmäktige belastar exploateringskontot för gamla busstorget med
kostnaderna för inlösen av byggnaden samt övriga med förvärvet hörande
kostnader.
___
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KS § 75

KS0155/10

Förslag till inrättande av kommunalförbundet ”Räddningstjänstförbundet AleKungälv”
Räddningstjänsterna i Ale kommun och Kungälvs kommun har samverkat via avtal
sedan 1976. Genom bland annat förändrad lagstiftning finns ur ett styrnings- och
ledningsperspektiv behov av att utveckla och förbättra verksamheten. Det föreslås ske
genom att ett kommunalförbund, ”Räddningstjänstförbundet Ale – Kungälv”, bildas
med en förbundsdirektion som beslutande församling. Förbundet övertar helt
uppgifterna från sina medlemmar. Detta innebär att medlemmarna (de ingående
kommunerna) inte längre har befogenhet att verka inom de uppgifter som har
överlämnats till kommunalförbundet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef, 2012-03-19.
Handläggare: Erik Lidberg, kommunchef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta Kommunalförbundet
”Räddningstjänstförbundet Ale – Kungälv”.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Räddningstjänstförbundet Ale – Kungälv ska
träda i kraft 2013-01-01.
3. Kommunfullmäktige antar förbundsordningen för Räddningstjänstförbundet Ale –
Kungälv.
4. Kommunfullmäktige antar reglemente för Räddningstjänstförbundet Ale –
Kungälvs direktion.
5. Kommunfullmäktige beslutar att ändra reglementet för samhällsbyggnadsnämnden
enligt följande: i § 3, 1:a stycke utgår ”räddningsnämnd för den förebyggande
verksamheten”, i § 3, 2:a stycke utgår ”räddningstjänst, brandfarliga och explosiva varor”.
Ändringarna ska gälla från och med 1 januari 2013.
6. Kommunfullmäktige beslutar att ändra reglementet för kommunstyrelsen enligt
följande: i § 7 utgår stycket ” Räddningstjänsten, innebärande att: Kommunstyrelsen
ansvarar för räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt lag eller förordning ska fullföljas
av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänsten, förutom de uppgifter av
förebyggande karaktär och myndighetsutövning inom räddningstjänstområdet som
samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för.” Ändringarna ska gälla från och med 1 januari
2013.
7. Kommunfullmäktige utser ur fullmäktige, på förslag från valberedningen, två
ledamöter och två ersättare att ingå i interimsstyrelsen för perioden 1 juni – 31
december 2012.
8. Kommunfullmäktige utser ur fullmäktige, på förslag från valberedningen, två
ledamöter och två ersättare att ingå i direktionen för perioden 1 januari 2013 – 31
december 2014.
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9. Kommunfullmäktige utser på förslag från valberedningen 2 revisorer till
Räddningstjänstförbundet Ale – Kungälv, för perioden 1 januari 2013 – 2014.
10. Kommunfullmäktige beslutar att räddningstjänsten i Ale tillförs 350 000 kr i ökad
ramtilldelning 2012 för att kompensera räddningstjänsten i Kungälv för kostnader
som inte reglerats i gällande avtal. Medlen tas från Kommunstyrelsens anslag för
särskilda insatser.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta Kommunalförbundet
”Räddningstjänstförbundet Ale – Kungälv”.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Räddningstjänstförbundet Ale – Kungälv ska
träda i kraft 2013-01-01.
3. Kommunfullmäktige antar förbundsordningen för Räddningstjänstförbundet Ale –
Kungälv.
4. Kommunfullmäktige antar reglemente för Räddningstjänstförbundet Ale –
Kungälvs direktion.
5. Kommunfullmäktige beslutar att ändra reglementet för samhällsbyggnadsnämnden
enligt följande: i § 3, 1:a stycke utgår ”räddningsnämnd för den förebyggande
verksamheten”, i § 3, 2:a stycke utgår ”räddningstjänst, brandfarliga och explosiva varor”.
Ändringarna ska gälla från och med 1 januari 2013.
6. Kommunfullmäktige beslutar att ändra reglementet för kommunstyrelsen enligt
följande: i § 7 utgår stycket ” Räddningstjänsten, innebärande att: Kommunstyrelsen
ansvarar för räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt lag eller förordning ska fullföljas
av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänsten, förutom de uppgifter av
förebyggande karaktär och myndighetsutövning inom räddningstjänstområdet som
samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för.” Ändringarna ska gälla från och med 1 januari
2013.
7. Kommunfullmäktige utser ur fullmäktige, på förslag från valberedningen, två
ledamöter och två ersättare att ingå i interimsstyrelsen för perioden 1 juni – 31
december 2012.
8. Kommunfullmäktige utser ur fullmäktige, på förslag från valberedningen, två
ledamöter och två ersättare att ingå i direktionen för perioden 1 januari 2013 – 31
december 2014.
9. Kommunfullmäktige utser på förslag från valberedningen 2 revisorer till
Räddningstjänstförbundet Ale – Kungälv, för perioden 1 januari 2013 – 2014.
10. Kommunfullmäktige beslutar att räddningstjänsten i Ale tillförs 350 000 kr i ökad
ramtilldelning 2012 för att kompensera räddningstjänsten i Kungälv för kostnader
som inte reglerats i gällande avtal. Medlen tas från Kommunstyrelsens anslag för
särskilda insatser.
___
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KS § 76

KS0047/12

Reviderat hälso- och sjukvårdsavtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
Ett förslag till avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland har tagits fram, daterat 201111-03.
Göteborgsregionernas förbundsstyrelse rekommenderar medlemskommunerna att
godkänna förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal mellan regionen och
kommunerna.
Syftet med avtalet är att reglera ansvaret och att på det lokala planet underlätta ett väl
fungerande samarbete genom en tydlig ansvarsfördelning avseende de lagreglerade
hälso- och sjukvårdsinsatserna. Avtalet reglerar ansvar och samverkan avseende hälsooch sjukvård mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
De patienter som berörs av detta avtal erhåller hälso- och sjukvårdsinsatser från båda
huvudmännen. Parterna åtar sig att se till att innehållet i detta avtal ingår i avtal som
träffas med annan utförare, när uppgifter enligt detta avtal fullgörs av någon annan.
Parterna ska aktivt medverka när nationella riktlinjer ska implementeras.
Avtalet är fyraårigt och gäller under tiden 2012-04-01-2016-03-31.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har 2012-03-22 § 33 tillstyrkt att
kommunfullmäktige godkänner avtalet.
Sektorn föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreliggande avtalsförslag ”Avtal
som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland”.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Eva-Marie Ekman,
kommunjurist, 2012-03-23.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-03-27 § 57 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal för
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, daterat
2011-11-03.
___
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KS § 77

KS0060/12

Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett
möjligheten att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn. Nämnden har kommit
fram till att det på sikt kan vara möjligt att ta emot fler ensamkommande barn men att
organisationen måste utökas och kompletteras för att klara ett utökat uppdrag.
Ale kommun har sedan år 2008 haft en ”Överenskommelse om mottagande av
asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, sk ensamkommande barn” med
Migrationsverket avseende 5 barn per år. Företrädesvis har barn från Mölndals
tillfälliga boende anvisats till Ale kommun i enlighet med överenskommelsen. Som
framgår av bifogat avtal så utgår ersättning från Migrationsverket för de kostnader som
uppstår när kommunen tar emot ett ensamkommande asylsökande barn.
Migrationsverket bedömer att det finns ett fortsatt stort behov av
mottagandekommuner under 2012 och önskar teckna en ny ettårig överenskommelse.
Kommunfullmäktige har i beslut 2010-04-26, § 65, delegerat till kommunstyrelsen att
förnya avtalet om mottagande av ensamkommande asylsökande barn under
förutsättning att avtalsvillkoren är oförändrade.
Det avtalsförslag som inkommit från Migrationsverket innehåller samma avtalsvillkor
som tidigare år varför kommunstyrelsen kan fatta beslut i frågan.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Eva-Marie Ekman,
kommunjurist, 2012-03-20.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att förnya avtalet med Migrationsverket om
mottagande av ensamkommande asylsökande barn utan legal vårdnadshavare, på
samma villkor som tidigare gällt för avtalet, fram till 2012-01-31.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen
eller deras ersättare att underteckna avtalet.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att överenskommelsen ska
gälla mellan 2012-02-01 och 2013-01-31.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att förnya avtalet med Migrationsverket om
mottagande av ensamkommande asylsökande barn utan legal vårdnadshavare, på
samma villkor som tidigare gällt för avtalet fram till 2012-01-31.
2. Kommunstyrelsen beslutar att överenskommelsen ska gälla mellan 2012-02-01 och
2013-01-31.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen
eller deras ersättare att underteckna avtalet.
___
Expedieras till:
Migrationsverket
Verksamhetschefen för individ och familjeomsorg
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KS § 78

KS0207/11

Svar på motion från Bohusskolan om konstgräs på den nya fotbollsplanen vid
Bohushallen
I en motion från Bohusskolan föreslås att konstgräs läggs som underlag på den nya
fotbollsplanen vid Bohushallen.
Grunden till motionen är:



Ungdomsfullmäktiges representanter från Bohusskolan upplever att en
konstgräsplan lockar ungdomar mycket mer än en grusplan.
Vidare anser representanterna att en attraktivare plan kommer att generera att
ungdomar rör på sig mer och att de håller sig borta från bråk, alkohol och
droger.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden
behandlade motionen 2012-02-27 § 3 och beslutade att föreslå att kommunstyrelsen
översänder motionen till samhällsbyggnadsnämndens parkenhet.
Beslutsunderlag:
- Remiss – motion från Bohusskolan om konstgräs på den nya fotbollsplanen vid
Bohushallen, kultur- och fritidsnämndens beslut 2012-02-27 § 3.
- Svar på motion om konstgräs på den nya fotbollsplanen vid Bohushallen,
tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid, 2012-02-10.
- Motion från Bohusskolan om konstgräs på den nya fotbollsplanen vid Bohushallen,
ungdomsfullmäktiges beslut 2011-10-24 § 17.
- Motion från Bohusskolan om konstgräs på den nya fotbollsplanen vid Bohushallen,
2011-10-10.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kultur- och fritidsnämnden för
ställningstagande i sakfrågan.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kultur- och fritidsnämnden för
ställningstagande i sakfrågan.
___
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
2012-04-10
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KS § 79

KS0031/12

Svar på remiss angående förslag till utvidgning av naturreservatet Vättlefjäll i
Ale kommun
Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet
Vättlefjäll i Ale kommun och skickat förslaget på remiss till kommunen. Utvidgningen
omfattar en cirka 103 ha stor fastighet som Naturvårdsverket redan idag äger.
Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftsliv och inom bevarandeområdet för
Vättlefjäll i ÖP 07.
Kommunen har sedan 2003 haft en dialog med länsstyrelsen, skogsstyrelsen, ideella
föreningar och markägare om hur Vättlefjälls värden för friluftsliv och naturvård bör
bevaras för framtiden. Förslaget ligger helt i linje med dessa diskussioner.
Utvidgningen av naturreservatet innebär ingen kostnad för kommunen. Varken
näringslivs- och exploateringsavdelningen eller verksamhet miljö har något att erinra
mot länsstyrelsens förslag.
Sektorn ser positivt på att området bevaras för framtiden och sköts på ett sätt som
gynnar både friluftslivet och naturvården.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Göran Fransson, kommunekolog och Erik Lidberg,
kommunchef, 2012-03-07.
Handläggare: Göran Fransson, kommunekolog.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom sektor kommunstyrelsens förslag
till yttrande till länsstyrelsen angående utvidgning av naturreservatet Vättlefjäll.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektör eller deras ersättare i uppdrag att underteckna remissvaret.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom sektor kommunstyrelsens förslag
till yttrande till länsstyrelsen angående utvidgning av naturreservatet Vättlefjäll.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektör eller deras ersättare i uppdrag att underteckna remissvaret.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
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Expedieras till:
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KS § 80

KS0038/12

Ansökan om planläggning för bostäder inom Svenstorp 1:25
En ansökan om planläggning av Svenstorp 1:25 för bostadsändamål har kommit in till
kommunen 2011-05-24. Ansökan bedömdes vara komplett 2011-12-30. Fastigheten,
som ligger inom Emylundsområdet i Älvängen, är inte detaljplanelagd sedan tidigare.
Området anges som pågående bostadsplanering i kommunens gällande översiktsplan.
Planeringen för Emylundsområdet har påbörjats i ett planprogram som godkändes av
kommunstyrelsen 2008-11-11. Svenstorp 1:25 föreslås i programmet utgöra
utbyggnadsområde för bostäder på sikt. Området riskerar idag att bli bullerstört av
motorbanan. Det kan därför vara nödvändigt att uppföra bullerdämpande åtgärder för
att kunna bebygga området.
Området ligger högt beläget i Emylundsområdet och utbyggnaden är beroende av att
det går att hitta en lösning på trafikmatningen. Paradisvägen är i dagsläget för brant för
att klara de tillgänglighets- och framkomlighetskrav som kommunen ställer vid
nybyggnation. En trafikutredning för området pågår där lösningar för detta studeras. I
programmet för Emylund föreslås en väg på delar av fastigheten Starrkärr 16:1, som
ägs av Ale kommun och där verksamhet Teknik idag har ett antal byggnader. En sådan
vägdragning skulle innebära att flera av byggnaderna behöver flyttas eller rivas.
Sektor samhällsbyggnad gör bedömningen att det är lämpligt att pröva
förutsättningarna för byggnation av bostäder inom Svenstorp 1:25 genom detaljplan.
Planläggningen bör samordnas med intilliggande planuppdrag. Trafikmatning och
bullerpåverkan bör studeras tidigt i planprocessen. Planläggningen bedöms kunna leda
fram till ett slutgiltigt beslut om att anta planen om 4-5 år.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Erik Wikström, tillförordnad
stadsarkitekt, 2012-03-07.
Handläggare: Emely Lundahl, planarkitekt.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor samhällsbyggnad att skriva planavtal med
sökanden och att pröva detaljplaneläggning av fastigheten.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor samhällsbyggnad att skriva planavtal med
sökanden och att pröva detaljplaneläggning av fastigheten.
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Protokollsanteckning
Peter Rosengren (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
Miljöpartiet förutsätter att fortsatt handläggning av detaljplaneläggningen av Svenstorp
1:25 beaktar Miljöbalkens lagtext om att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk
för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk (2 kap 2§, PBL
2010:900) samt är förenligt med GR:s strukturbild av framtida bostäder där K2020
med målet att 40 % av pendlingsresorna ska göras med kollektivtrafik ingår.
___
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunstyrelsen
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KS § 81

KS0052/12

Ansökan om planläggning för motorcentrum inom Kollanda 1:44
En ansökan om uppförande av ett motorcentrum i Kollanda inkom till kommunen
2009-09-16. I ett beslut 2011-05-17 ställer sig kommunstyrelsen i princip positiva till
förslaget att långsiktigt utveckla en motorverksamhet i Kollanda och att
förutsättningarna för erforderlig täktverksamhet får prövas av ansvarig myndighet.
2011-09-19 inkom även en ansökan om planbesked för denna verksamhet.
Enligt ansökan är motorcentrumet tänkt att innehålla go-cart, cross, motorcross,
folkrace, enduro och trailstadium. Den tänkta anläggningen inkluderar även byggnader,
depå och parkeringar/camping.
Av de två områden som markerats på kartan i ansökan 2009-09-16 är det enligt
ansökan om planbesked endast den södra delen som berörs. En ny tillfartsväg till
området är tänkt att anläggas. En svacka i form av en gammal grustäkt är tänkt att
fyllas ut för att därefter anlägga parkering på. Utfyllnad är tänkt att göras med t ex rena
lermassor som uppkommer vid andra arbeten. Berg kommer att sprängas bort till ett
djup av ca 10 meter och en yta av ca 20 ha. Uppkommet material är tänkt att användas
för bland annat anläggande av en bullervall runt området samt säljas för att finansiera
projektet. Om detta räknas som täktverksamhet får utredas.
För att övergripande klarlägga omfattning och lämplighet av den föreslagna
verksamheten, anläggningens påverkan på omgivning samt behov av eventuella
åtgärder, anser sektor samhällsbyggnad att ett planarbete bör inledas med ett
planprogram. Frågor som tidigt bör utredas i ett planprogram är bland annat vilken
påverkan föreslagen verksamhet får på omgivning vad gäller buller, riksintressen,
naturvärden både inom området och angränsande samt vilka möjligheter det finns att
fylla upp området samt spränga ner i berget för anläggande av motorbana. Dessa
frågor kommer att behöva utredas och prövas genom en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB).
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Erik Wikström, tillförordnad
stadsarkitekt, 2012-03-08.
Handläggare: Emelie Johansson, planarkitekt.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor samhällsbyggnad att teckna planavtal med
sökanden och påbörja en detaljplaneläggning samt miljökonsekvensbeskrivning för
motorcentrum inom Kollanda 1:44.
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Jäv
Rolf Gustavsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Peter Rosengren (MP) yrkar att arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor samhällsbyggnad att teckna planavtal med sökanden och påbörja
en detaljplaneläggning samt miljökonsekvensbeskrivning för motorcentrum inom Kollanda 1:44.
ersätts med:
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor samhällsbyggnad att inte teckna planavtal med sökanden eller
påbörja vare sig ett planprogram eller en detaljplaneläggning för motorcentrum inom Kollanda 1:44.
På platsen planeras i första hand täktverksamhet under uppskattningsvis 10-15 år. Mot den
bakgrunden är ett beslut om detaljplaneläggning för motorverksamhet redan nu att anse som för tidigt
då förutsättningar och regelverk kan ha ändrats under tiden. Förutsättningarna för täktverksamhet
får prövas av ansvarig myndighet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ann-Christine Paulin (S) yrkar att arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor samhällsbyggnad att teckna planavtal med sökanden och påbörja
en detaljplaneläggning samt miljökonsekvensbeskrivning för motorcentrum inom Kollanda 1:44.
ersätts med:
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor samhällsbyggnad att teckna planavtal med sökanden och påbörja
ett planprogram samt miljökonsekvensbeskrivning för motorcentrum inom Kollanda 1:44 samt att
förutsättning för erforderlig täktverksamhet får prövas av ansvarig myndighet.
Göran Karlsson (V) tillstyrker Ann-Christine Paulins yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag, dels Peter
Rosengrens yrkande och dels på Ann-Christine Paulins yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets beslutsförslag.
Omröstning begärs.
Ordförande meddelar att arbetsutskottets beslutsförslag är huvudförslag.
Ordförande meddelar att han kommer
Justerandes sign
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a) ställa proposition på de två övriga beslutsförslagen för att utse ett motförslag till
huvudförslaget
b) ställa proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och det förslag
kommunstyrelsen utser som motförslag
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Nej-röst för bifall till det beslutsförslag som kommunstyrelsen utser som motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordförande ställer proposition på Peter Rosengrens och Ann-Christine Paulins
yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar att utse Ann-Christine Paulins
beslutsförslag till motförslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för bifall till arbetsutskottets beslutsförslag mot 5 nej-röster för bifall
till Ann-Christine Paulins yrkande samt med 1 ledamot som avstår från att rösta
beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Mikael Berglund (M)

Ja

Dan Björk (M)

X

Kajsa Nilsson (M)

X

Ingela Nordhall (AD)

X

Rose-Marie Fihn (FP)

X

Sune Rydén (KD)

X

Åke Niklasson (C)

X

Nej

X

Mariam Hagberg (S)

X

Hasse Andersson (S)

X

Ann-Christine Paulin (S)

X

Viveca Arvidsson (S)

X

Göran Karlsson (V)

X

Peter Rosengren (MP)
Summa
Justerandes sign
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X
7

5
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BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor samhällsbyggnad att teckna planavtal med
sökanden och påbörja en detaljplaneläggning samt miljökonsekvensbeskrivning för
motorcentrum inom Kollanda 1:44.
2. Kommunstyrelsen beslutar att utse Hasse Andersson (S) att justera paragrafen då
tidigare utsedd justerare anmäler jäv i ärendet.
Reservation
Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget
yrkande.
Göran Karlsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för AnnChristine Paulins yrkande.
___
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

44(56)

2012-04-10

KS § 82

KS0056/12

Planbesked för bostäder på Surte 1:75, 1:78 samt 1:143
En ansökan om planläggning för bostadsändamål på fastigheterna Surte 1:75, 1:78,
1;143, har 2011-10-20 inkommit till kommunen. På den aktuella platsen finns ingen
detaljplan. En gammal stadsplan fanns där tidigare men den är numera upphävd. Den
gamla planen redovisade tomtmark men inga byggnader på platsen. Området är inte
bebyggt så som den gamla planen illustrerade. Marken är nu en grönyta med buskar
och träd; alm, ask, hägg samt björk. Runt om finns flerbostadshus mot gatumark.
Sektorn bedömer att det är lämpligt att pröva planläggning för bostäder på
fastigheterna. Vidare anser sektorn att platsen har ett visst lokalt värde som grönyta,
varför man bör titta på möjligheten att spara en del vegetation.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Erik Wikström, tillförordnad
stadsarkitekt, 2012-03-08.
Handläggare: Erik Wikström, tillförordnad stadsarkitekt.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor samhällsbyggnad att skriva planavtal med
sökanden och att pröva detaljplaneläggning av fastigheterna.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor samhällsbyggnad att skriva planavtal med
sökanden och att pröva detaljplaneläggning av fastigheterna.
___
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

45(56)

2012-04-10

KS § 83

KS0039/12

Kommunstyrelsens uppföljningsrapport 1, 2012-02-29
I den periodiserade budgeten är löneavtalets del exkluderad eftersom avtalsperioden
gäller först från och med april. För perioden redovisar kommunstyrelsen en positiv
budgetavvikelse på +3,2 Mkr. De kommungemensamma posterna (Specialdestinerade
anslag) står för +0,6 Mkr varav Arbetsmarknadsåtgärderna står för +0,7 Mkr eftersom
de ännu inte betalats ut i avvaktan på beslut. Resterande +2,5 Mkr kommer från de
enheter som ligger direkt under kommunstyrelsen. Fastighetsavdelningen uppvisar ett
överskott på +1,9 Mkr. Detta beror till stor del på att den stora personalomsättningen
fått flera arbeten att skjutas framåt i tiden.
För året som helhet prognostiserar kommunstyrelsens förvaltning ett utfall enligt
budget för driften, verksamhetsmåtten och investeringarna.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Carita Sandros, sektorschef för
sektor samhällsbyggnad, 2012-03-13.
Handläggare: Johan Sandgren, förvaltningsekonom.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 1, 2012-02-29.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 1, 2012-02-29.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

46(56)

2012-04-10

KS § 84

KS0002/12

Uppföljningsrapport nr 1, 2012-02-29
Nämnderna ska lämna 5 uppföljningsrapporter under året, varav den första ska avse
ekonomiskt utfall t o m februari månad. Rapporten ska förutom ett redovisat resultat
för perioden även innehålla en prognos för årets utfall. Nämndernas ekonomiska
rapportering är en förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna utöva styrning och
tillsyn över kommunens verksamhet och ekonomiska ställning.
De uppföljningsrapporter som lämnats från sektorchefer och nämnder tyder i de flesta
fall på att årets verksamhet kommer att kunna bedrivas inom tilldelad budgetram.
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar en negativ prognos på -1 Mkr på grund av ökning
inom färdtjänst och bostadsanpassning. I uppföljningsrapporterna från
Samhällsbyggnadsnämnden och Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
uppmärksammas en eventuell överföring av kostnader mellan dessa nämnder på grund
av det nya arbetssättet med hemgångsteam även kallat planeringsteam, vilket innebär
att man tar bort rehabiliteringsplatser och patienter får istället åka direkt hem och
rehabiliteras i hemmet. Sektor kommunstyrelsen ser det ytterst angeläget att dessa
sektorer/nämnder lämnar en redogörelse och kalkyl för de samlade konsekvenserna
för Ale kommun för detta arbetssätt.
SKL:s skatteprognos har justerats efter skatteväxlingen till Västra Götalands regionen
för kollektivtrafiken och uppföljningsrapporten har upprättats efter konsekvenserna av
detta.
På grund av senarelagda investeringar 2011 blir nämndernas kapitalkostnader 2012
lägre än vad som budgeterats. Sektor kommunstyrelsen önskar göra en översyn av
nämndernas ramar i förhållande till detta och lämna förslag på åtgärder i
uppföljningsrapport 2.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-03-10.
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-03-27 § 55 att sektorchefer och
nämndsordföranden för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden lämnar redovisning och ekonomisk kalkyl av de
ekonomiska konsekvenserna av det nya arbetssättet med hemgångsteam och
nedläggning av korttidsplatser vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-04-10.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade även att ge sektor kommunstyrelsen i
uppdrag att göra en översyn av de ekonomiska konsekvenserna för nämnderna av
lägre kapitalkostnader på grund av försenade investeringar 2011.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 1, 2012-02-29.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

47(56)

2012-04-10

2. Kommunstyrelsen godkänner budgetjustering med – 8 400 tkr för skatteintäkter, 11 350 tkr för kollektivtrafiken och + 2 950 för kommunstyrelsen på grund av
skatteväxlingen med VGR.
3. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att ej ianspråkta det ekonomiska
utrymme som frigjorts på grund av lägre kapitalkostnader 2012.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 1, 2012-02-29.
2. Kommunstyrelsen godkänner budgetjustering med – 8 400 tkr för skatteintäkter, 11 350 tkr för kollektivtrafiken och + 2 950 för kommunstyrelsen på grund av
skatteväxlingen med VGR.
3. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att ej ianspråkta det ekonomiska
utrymme som frigjorts på grund av lägre kapitalkostnader 2012.
___
Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Sektorschefen för sektor utbildning, kultur och fritid
Sektorschefen för sektor arbete, trygghet och omsorg
Sektorschefen för sektor samhällsbyggnad
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

48(56)

2012-04-10

KS § 85

KS0018/12

Yttrande över verksamhetsinriktning och budget för Göteborgsregionen 2013
Göteborgsregionen (GR) har till medlemskommunerna översänt förslag till
verksamhetsinriktning och budget för 2013 för synpunkter senast den 2 april.
Förbundsfullmäktige fastställer budget och medlemsavgift den 12 juni.
I förslaget till budget föreslås kommunernas årsavgift till GR ligga kvar på samma nivå
som för 2012, dvs 74,11 kr/invånare. Detta innebär för Ales del 2.041 tkr, en ökning
från 2.034 tkr. Befolkningsutvecklingen inom Göteborgsregionen kommer att ge en
ökning av den totala årsavgiften till GR på ca 1 procent.
Av den totala budgeterade årsavgiften från kommunerna transfereras ca 40 % eller
28,86 kr/invånare vidare till andra regionala organisationer enligt särskilda beslut, där
transfereringen till BRG är den klart största med 20 000 tkr (21,34 kr/inv).
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef, 2012-03-13.
Handläggare: Gunilla Hall, kvalitetschef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget till verksamhetsinriktning och
Budget 2013 för GR.
2. Kommunstyrelsen betonar dock vikten av att GR fortlöpande ser över sin
organisation, roll och uppdrag samt de transfereringar som sker av
medlemsavgiftens till andra organisationer.
Yrkande
Peter Rosengren (MP) yrkar att kommunstyrelsen i sitt yttrande lägger till att
kommunstyrelsen anser att styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad bör under
rubriken ”Energi” ha uppdraget att följa utvecklingen inom energiområdet och ta
initiativ till sådana åtgärder att nationella och regionala energimål nås.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Peter Rosengrens tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

49(56)

2012-04-10

BESLUT
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget till verksamhetsinriktning och
Budget 2013 för GR.
2. Kommunstyrelsen betonar dock vikten av att GR fortlöpande ser över sin
organisation, roll och uppdrag samt de transfereringar som sker av
medlemsavgiftens till andra organisationer.
3. Kommunstyrelsen lägger till i sitt yttrande att kommunstyrelsen anser att
styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad bör under rubriken ”Energi” ha
uppdraget att följa utvecklingen inom energiområdet och ta initiativ till sådana
åtgärder att nationella och regionala energimål nås.
___
Expedieras till:
Göteborgsregionens kommunalförbund
Ekonomichefen
Sektor utbildning, kultur och fritid
Sektor arbete, trygghet och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

50(56)

2012-04-10

KS § 86

KS0246/11

Uppföljning av investering för idrottshall i Bohus
Projektet ”Bohus idrottshall” startade 2009 och blev färdigställt september 2011.
Totala kostnaden för projektet blev 43 439 tkr (grundinvestering 40 739 tkr
+tilläggsanslag 2 700 tkr).
Enl. en kostnadsanalys som verksamhet fastighet har utfört, har följande punkter
orsakat att projektet blev dyrare (bilaga):
1. Förkalkylen utformades efter en oklar situation för detaljplanarbete, vilket orsakat
fel i kostnadsbedömningen.
2. Otydliga beskrivningen av verksamhetsbehov.
3. Besvärligt markförhållande
Följande lärdomar tas:
1. Verksamhetsbehovsbeskrivning måste vara klart från själva början för att man ska
kunna budgetera rätt. Även andra tekniska förutsättningar för projektet bör vara
utredda från början, som t ex, detaljplan, geotekniska förhållanden etc.
2. Det är inte omöjligt att tiden mellan beslutet om investeringsbudgeten och själva
genomförandet är ca 3-6 år. Under den tiden kan det hända mycket på marknaden t
ex. konjunktursvängningar, olika branschrelaterade prisförändringar etc. Det är viktigt
att investeringsbudgetar för alla planerade projekt granskas med jämna intervaller,
indexregleras och uppdateras enligt dagsläget.
3. Politiska ärendehanterings- och beslutsprocesser kan vara långdragna och kan
påverka både den ekonomiska planeringen och tid planeringen. Dessa kan även
påverka kvalitet och andra aspekter, t ex om man startar och genomför projektens
olika känsliga delar under olämpliga årstider.
4. Regelbundna ekonomiska avstämningar och politiska beslut på olika analyser i
projektens olika skeden. När man kommer längre in i projektet är förutsättningar för
att kunna räkna rätt högre än vid investeringstidpunkten då det är ganska grova
bedömningar som ligger som beslutsunderlag. En systemhandlingskalkyl bör vara
grundande för beslut om fortsatt projekt.
5. Man bör utveckla en ekonomisk modell (typ fond) för att budgetera eventuella
åtgärdskostnader för brister som upptäcks under garantitiden för ett nytt projekt.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Javad Taeyfi, fastighetschef, 2012-02-27.
Handläggare: Javad Taeyfi, fastighetschef.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

51(56)

2012-04-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-03-27 § 58 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till sektor
kommunstyrelsen med uppdrag att förtydliga rapporten om Bohushallen- ekonomisk
analys.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde och dels på om ärendet ska återremitteras i enlighet med sitt eget
yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet i enlighet med sitt eget yrkande om återremiss.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till sektor kommunstyrelsen med uppdrag
att förtydliga rapporten om Bohushallen- ekonomisk analys.
___
Expedieras till:
Sektor kommunstyrelsen
Projektledaren på sektor samhällsbyggnad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

52(56)

2012-04-10

KS § 87

KS0063/12

Skanskas erbjudande till kommunen om förvärv av äldreboende i Nödinge
I hyresavtalet mellan Skanska Sverige AB och Ale kommun, framgår bl.a. att
”Kommunen innan en eventuell överlåtelse skall erbjudas rätt att på marknadsmässiga
villkor förvärva densamma om Hyresvärden önskar avyttra den till part för vilken
Skanska Sverige AB saknar ägarinflytande”.
Skanska säger sig ha för avsikt att avyttra bolaget Nödinge Äldreboende AB och
därmed fastigheten, till en annan part och vill därför ha besked från kommunen om
det finns intresse att utnyttja förköpsrätten.
Kommunstyrelsen beslutade i början av 2011 att inte bygga och äga äldreboendet i
Nödinge, utan i stället teckna ett 20-årigt blockhyresavtal med ägaren till fastigheten.
Verksamhet fastighets bedömning är att förutsättningarna inte har ändrats gentemot
den situation som rådde vid beslutstillfället för ett år sedan. Eftersom det finns ett
långsiktigt hyresavtal med kommunen, finns det säkert flera intresserade köpare. Det
innebär troligen att marknaden är beredd att betala ca 10 % över
produktionskostnaden, vilket innebär att kommunen skulle få en investeringskostnad
på ca 100 miljoner kr. Den investeringskostnaden finns inte med i investeringsplanen.
Det är viktigt att Ale kommun finns med i samband med avyttringen, för att utöver
hyreskontraktet, få till en tydlig överenskommelse som säkerställer en kvalitativt bra
förvaltning.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Rune Strömberg, tillförordnad fastighetschef, 2012-03-26.
Handläggare: Rune Strömberg, tillförordnad fastighetschef.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-03-27 § 60 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag med
ändringen att beslutssats 2:
Kommunstyrelsen ger fastighetschefen uppdraget att underteckna en överenskommelse med den nya
ägaren för att säkerställa kvaliteten på den fortsatta förvaltningen.
ersätts med:
Kommunstyrelsen ger sektorschefen för sektor samhällsbyggnad uppdraget att underteckna en
överenskommelse med den nya ägaren för att säkerställa kvaliteten på den fortsatta förvaltningen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

53(56)

2012-04-10

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på dels sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och
dels på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt
eget yrkande.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen avstår från erbjudandet att på marknadsmässiga villkor förvärva
bolaget Nödinge Äldreboende med den av bolaget ägda fastigheten.
2. Kommunstyrelsen ger sektorschefen för sektor samhällsbyggnad uppdraget att
underteckna en överenskommelse med den nya ägaren för att säkerställa kvaliteten
på den fortsatta förvaltningen.
___
Expedieras till:
Skanska Sverige AB
Tillförordnade fastighetschefen
Sektorschefen för sektor samhällsbyggnad
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

54(56)

2012-04-10

KS § 88

KS0004/12

Redovisning av delegeringsbeslut
Personalärenden
1. Kommunchefens beslut om anställning av projektledare på 20 % för YEE i
Moldavien finansierad av ICLD-medel, 2012-02-01 – 2012-11-30, 2012-02-01
2. Kommunchefens beslut om anställning av projektkoordinator på 20 % för
kommunens engagemang och medverkan vid invigningen av infrastrukturprojektet
BanaVägiVäst, 2012-03-15 – 2012-09-15, 2012-03-14
Allmänna ärenden
1. Administrativa chefens yttrande avseende antagande av hemvärnsman,
2012-03-20
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

55(56)

2012-04-10

KS § 89
Delgivningar
Kallelser/protokoll
1. Ändring av reglementena för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden
med anledning av ändrad beslutsordning för detaljplaneprocessen,
kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27 § 23
Diverse
1. Årsredovisning 2011, Västtrafik AB, 2012-03-21
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

56(56)

2012-04-10

KS § 90

KS0070/12

Kommunens tjänstebilar
Yrkande
Peter Rosengren (MP) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att
återkomma till kommunstyrelsen med information om antal kommunala tjänstebilar
och hur stor andel av dem som är miljöbilar.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Peter Rosengrens yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att återkomma till kommunstyrelsen
med information om antal kommunala tjänstebilar och hur stor andel av dem som
är miljöbilar.
___
Expedieras till:
Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

