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KS § 91
Godkännande av dagordning
Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista kompletteras med följande ärenden:




Val av representanter till styrgruppen för översiktsplanering
Status på medborgarförslag om strategisk plan med budget 2010
Kommunens tjänstebilar

BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner ordförandes kompletteringsförslag.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att ärende 9 på dagordningen Förslag till nya former för partistöd i Ale
kommun utgår.
Rolf Gustavsson (S), Viveca Arvidsson (S), Björn Nilsson (S), Göran Karlsson (V) och
Peter Rosengren (MP) tillstyrker Paula Örns yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på dels den utsända föredragningslistan med beslutade
kompletteringar och dels på Paula Örns yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med den utsända föredragningslistan med beslutade
kompletteringar.
BESLUT
2. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan.
Reservation
Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Viveca Arvidsson (S), Björn Nilsson (S), Göran
Karlsson (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut
till förmån för Paula Örns yrkande.
Protokollsanteckning
Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Viveca Arvidsson (S), Björn Nilsson (S), Göran
Karlsson (V) och Peter Rosengren (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
Att på sittande möte ta upp ett ärende som innebär stora ekonomiska konsekvenser
för det demokratiska arbetet i partierna är en hantering som vi anser är oacceptabel.
När det inte föreligger någon enighet eller objektivt ekonomiskt skäl eller tredje man
Justerandes sign
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riskerar att drabbas om beslutet skjuts upp anser vi inte att ärenden ska hanteras om de
inte är annonserade och underlag har varit möjligt att ta del av i god tid före mötet.
___
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KS § 92

KS0006/12

Informationsärenden
a) Information om säkerhetsarbetet i Ale
Administrativ chef Håkan Spång och brotts- och säkerhetshandläggare Charlott
Klug informerar kommunstyrelsen om säkerhetsarbetet i kommunen.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___
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KS § 93

KS0030/12

Tilläggsanslag för trädgård på Klockarängen
Klockarängens äldreboende riktar sig efter beslut i nämnden 2011-06-22 (OAN
000010/11) till äldre med demens. Nämnden har beslutat att ta medel i anspråk enligt
sitt beslut (OAN000050/11) för ombildandet av Klockarängen till ett demenscentrum.
Anläggningskostnaden för trädgården beräknas till 1 mnkr. Några investeringsmedel
finns inte avsatta för trädgården. Den årliga kostnaden för investeringen samt skötsel
av trädgården blir cirka 350 tkr. Till detta kommer 2,02 mnkr för ökning av
personaltätheten på boendet.
Omsorgs och arbetsmarknadsnämnden beviljades 2011 medel bland annat för
omvandlingen av Klockarängen till demenscentrum (KS0001/11). Medel beviljades
dessutom för att täcka ett eventuellt underskott (KS0002/11). Nämnden visade
underskott för räkenskapsåret 2011 trots att man bedömde att merparten av
kostnaderna för Klockarängen inte skulle uppstå förrän 2012. Nämnden har fått
behålla nivåhöjningen 2012.
I uppföljningsrapport 1/2012 konstaterar nämnden att ”Inom äldreomsorgen har inte
kostnaderna minskat i den omfattning som beräknats”. Detta gör det tveksamt att
nämnden kan hantera de ökade driftkostnader som omvandlingen av Klockarängen
ger upphov till inom den ram som finnas tillgänglig för 2012. Därför anser sektor
kommunstyrelsen att tilläggsanslaget för investeringen inte ska beviljas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-04-03.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-05-02 § 64 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Viveca Arvidsson (S), Björn Nilsson (S), Göran
Karlsson (V) och Peter Rosengren (MP) meddelar att de avvaktar ställningstagande
tills ärendet behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde.
Yrkande
Rose-Marie Fihn (FP) yrkar att sektor kommunstyrelsens beslutsförslag:
Kommunfullmäktige avslår omsorgs och arbetsmarknadsnämndens ansökan om tilläggsanslag för
investeringen trädgård på Klockarängen.
ersätts med:
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Kommunfullmäktige bifaller omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ansökan om tilläggsanslag för
investeringen trädgård på Klockarängen till ett maxbelopp av 1 mkr. Investeringen ska utföras på för
Ale kommun mest ekonomiskt fördelaktiga sätt.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på dels kommunstyrelsens beslutsförslag och dels på
Rose-Marie Fihns yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
Rose-Marie Fihns yrkande.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ansökan om
tilläggsanslag för investeringen trädgård på Klockarängen till ett maxbelopp av 1
mkr. Investeringen ska utföras på för Ale kommun mest ekonomiskt fördelaktiga
sätt.
___
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KS § 94

KS0066/12

Årsredovisning 2011 för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och
Tjörn
Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund mellan Arbetsförmedling,
Försäkringskassa, Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med
lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Den 1 april
2008 utvidgades Samordningsförbundet till att omfatta fyra kommuner Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn.
Samordningsförbundets parter har lämnat bidrag till årets verksamhet med 1 585 tkr
vardera, totalt 6 340 tkr. Budget för verksamheter, aktiviteter och projekt fastställdes
till 8 789 tkr. Totalt har 7 787 tkr utnyttjats vilket innebär ett budgetöverskott på 1 043
tkr inklusive räntenetto på 42 tkr, men ett negativt resultat för året på 1 405 tkr. Det
egna kapitalet uppgick per 31 december 2011 till 1 043 tkr.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
samordningsförbundets förslag till årsredovisning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2011.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-03-29.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundets förslag till årsredovisning
och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundets förslag till årsredovisning
och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
___
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KS § 95

KS0068/12

Vision 2025
Sedan i början av januari har ett arbete pågått i kommunen med politiska företrädare
och företrädare för organisationen för att ta fram en Vision för Ale 2025. Visionen
avser Ale som geografiskt område och omfattar alla som bor, verkar eller är på besök
här.
Tydlighet och ett kärnfullt budskap är viktigt oavsett om det gäller en vision för ett
företag eller en offentlig verksamhet. En vision ska inspirera människor till förnyelse
och ändrat beteende.
Syftet med en vision är att skapa en gemensam målbild – ”önskvärt framtida tillstånd”.
Visionen ska hålla oavsett vilket majoritet som har makten och den saknar form- eller
lagkrav. En vision ska styras av vilja, ska ge energi och kunna delas av många.
Som politiskt styrande instrument kräver den bred förankring hos medborgare,
näringsliv och föreningsliv, men också självklart i den kommunala organisationen.
Visionen ska vara vägledande i allt arbete och successivt omsattas i åtgärder så att vi
2025 har nått visions långsiktiga inriktning.
Handlingsplan med åtgärder för 2012 har påbörjats och ska färdigställas senast under
juni månad.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef, 2012-04-23.
Handläggare: Gunilla Hall, kvalitetschef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till Vision 2025 för Ale.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till Vision 2025 för Ale.
___
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KS § 96

KS0221/11

Svar på motion från Rune Karlsson, Lennie Kjellman och Johan Fjellheim (SD)
om insynsplats i kommunstyrelsen
Rune Karlsson, Lennie Kjellman och Johan Fjellheim (SD), har i motion 2011-10-30
yrkat att samtliga partier i kommunfullmäktige som inte har ordinarie eller ersättarplats
i kommunstyrelsen skall ha rätt till en insynsplats. Insynsplatsen skall inte vara
arvoderad och inte vara behäftad med yttranderätt.
Motionärerna anför att det både ur en demokratisk synpunkt och ur ett politiskt
perspektiv är en nackdel att inte samtliga partier som är representerade i
kommunfullmäktige får någon direkt insyn i hur de kommunala styrelserna och
nämnderna arbetar. Motionärerna menar att de underlag som presenteras i handlingar
inför varje kommunfullmäktige många gånger inte är tillräcklig information för att
kunna fatta ett välgrundat beslut.
Enligt kommunallagen 4 kap 23 § kan fullmäktige besluta att en förtroendevald som
inte är ledamot eller ersättare i viss nämnd skall få närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. En begränsning kan
också göras så att den förtroendevalde enbart får närvarorätt. En förtroendevald som
får närvarorätt i en nämnd som han eller hon inte tillhör omfattas av jäv och
sekretessbestämmelserna för nämndsledamöter.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef, 2012-01-27.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige tillstyrker motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att i reglementet för kommunstyrelsen göra följande
tillägg i § 11; ”varje fullmäktigeparti som inte är representerat i kommunstyrelsen
har rätt till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen. Insynsplatsen är utan yttranderätt
och är inte arvoderad. Kommunfullmäktige väljer fullmäktigeledamot som har
insynsplats i kommunstyrelsen”.
Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Viveca Arvidsson (S), Björn Nilsson (S), Göran
Karlsson (V) och Peter Rosengren (MP) meddelar att de avvaktar ställningstagande
tills ärendet behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tillstyrker motionen.
Justerandes sign
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2. Kommunfullmäktige beslutar att i reglementet för kommunstyrelsen göra följande
tillägg i § 11; ”varje fullmäktigeparti som inte är representerat i kommunstyrelsen
har rätt till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen. Insynsplatsen är utan yttranderätt
och är inte arvoderad. Kommunfullmäktige väljer fullmäktigeledamot som har
insynsplats i kommunstyrelsen”.
___
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KS § 97

KS0082/12

Förslag till nya former för partistöd i Ale kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-31 § 143 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram nya former för partistödet 2012.
Kommunallagen säger i 2 kapitlet 10 §, att fullmäktige ska besluta om partistödets
omfattning och former. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller
missgynnar ett parti. I förarbetet till kommunallagen menar man att det i allmänhet
inte är tillräckligt med ett stöd som fördelas enbart per mandat.
Ale kommuns nuvarande partistöd fördelas enligt följande regler:
Generellt partistöd, 76,5 % av ett basbelopp per mandat.
Grundstöd, 15 000 kr per parti och 1 000 kr per mandat.
Nytt förslag till partistöd att gälla from 2012 har tagits fram med följande omfattning
och former:
Kommunfullmäktige har för 2012 fastställt budgetram för kommunstyrelsen, där
partistödet tilldelats medel med 1 100 tkr. Generellt partistöd, 30 % av ett basbelopp
(44 000 kr år 2012) per mandat. Grundstöd, 70 000 kr per parti.
Beslutsunderlag:
Skrivelse från Mikael Berglund, kommunstyrelsens ordförande, 2012-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-05-02 § 79 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till sitt eget beslutsförslag:
Kommunfullmäktige antar följande fördelningsformer att gälla from 2012 för partistödet i Ale
kommun, generellt partistöd ska fördelas med 30 % av ett basbelopp (44 000 kr) per mandat och
grundstöd till partier ska fördelas med 70 000 kr per parti.
Kommunfullmäktige beslutar att partistödet ska fördelas så att det utbetalas kvartalsvis med början i
januari.
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att fram till och med att det finns ett nytt antaget beslut om partistöd, betalas
partistödet ut månadsvis med det nuvarande beloppet.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar följande fördelningsformer att gälla from 2012 för
partistödet i Ale kommun, generellt partistöd ska fördelas med 30 % av ett
basbelopp (44 000 kr) per mandat och grundstöd till partier ska fördelas med
70 000 kr per parti.
2. Kommunfullmäktige beslutar att partistödet ska fördelas så att det utbetalas
kvartalsvis med början i januari.
3. Kommunfullmäktige beslutar att fram till och med att det finns ett nytt antaget
beslut om partistöd, betalas partistödet ut månadsvis med det nuvarande beloppet.
Deltagande i beslut
Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Viveca Arvidsson (S), Björn Nilsson (S), Göran
Karlsson (V) och Peter Rosengren (MP) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att
de inte deltar i beslutet.
___
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KS § 98

KS0227/11

Ianspråktagande av investeringsmedel för inköp av en till en datorer
I utbildningsnämndens investeringsbudget för 2012 finns det avsatt 4 200 tkr för
fortsatt satsning med en dator till varje elev inom grundskolan. Denna investering är
fetmarkerad vilket kräver kommunstyrelsens godkännande för att nyttjas.
På grund av problem med datorleveransen under hösten 2011 har inte investeringarna
genomförts i den takt som var avsett. För att komma ikapp investeringsplanen och
utrusta planerade antal årskurser har sektor UKF begärt att få investeringsmedel
överförda från 2011 på totalt 2 637 tkr. Förutsatt att överföringen beviljas finns totalt
6 837 tkr tillgängligt 2012. Sektorn önskar förfoga över detta belopp för inköp av
datorer till grundskolans elever.
Fullt utbyggt genererar elevdatorerna kapitalkostnader på 4 750 tkr/år samt
personalkostnader på cirka 1 700 tkr/år vilket innebär en årlig kostnadsökning på cirka
6 500 tkr för sektor UKF.
Kommunstyrelsens sektor anser att det totala investeringsanslaget för 2012, inklusive
överföring från 2011, får utnyttjas för inköp av elevdatorer.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-03-23.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen medger att investeringsanslaget ”Utbyggnad one to one” får
utnyttjas för inköp av elevdatorer.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen medger att investeringsanslaget ”Utbyggnad one to one” får
utnyttjas för inköp av elevdatorer.
___
Expedieras till:
Sektorchef, utbildning kultur och fritid
Controller, utbildning kultur och fritid
IT –chef, sektor kommunstyrelsen
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KS § 99

KS0178/09

Surte 43:1 Detaljplan för verksamheter - Tillsändande av planärende till
kommunstyrelsen om att avbryta planarbete
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-04-14 § 71 att tillsända kommunstyrelsen
begäran att avbryta planarbetet.
Gösta Johanssons Åkeri ansökte om ändring av detaljplan 155 för att skapa
möjligheter att utveckla sin verksamhet norrut längs älven. Kommunstyrelsen
beslutade 2009-10-13 att uppdra åt dåvarande Miljö- och byggförvaltningen att pröva
en detaljplaneläggning.
Området rymmer ett flertal svårigheter och arbetet inleddes därför med en utredande
arbetsfas för att få fram en bättre beskrivning över förutsättningarna i området och för
att få tidiga synpunkter på frågan från länsstyrelsen. Resultatet av arbetet redovisas
nedan.
Sektor samhällsbyggnads slutsatser i sammanfattning är att platsen inte är lämplig för
det skisserade ändamålet. Sektorn tillskriver därför kommunstyrelsen och att
planarbetet därför bör avbrytas. Motiven för detta är:
 stark negativ påverkan på platsens höga naturvärden
 risk för påverkan på andra intressen, såsom Göteborgs dricksvattentäkt
 osäkra geotekniska förhållanden
 risk att länsstyrelsen upphäver antagandebeslutet av detaljplanen
 ett fortsatt planarbete innebär troligen stora utredningskostnader för sökanden
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Erik Wikström, tillförordnad
stadsarkitekt, 2012-04-02.
Handläggare: Emelie Johansson, planarkitekt.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutat att avbryta planarbetet inom Surte 43:1.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutat att avbryta planarbetet inom Surte 43:1.
___
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
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KS § 100

KS0118/10

Ansökan om markköp, del av Nödinge 4:82 och 38:2
Mikael Svedberg och Lotta Månsby, ägare till Ale Djurklinik AB och fastigheten
Nödinge 3:69, har i skrivelse daterad 28/4 2010 ansökt om att få köpa delar av
kommunens fastigheter Nödinge 4:82 och Nödinge 4:3. Nödinge 4:3 har via
fastighetsreglering överförts till Nödinge 38:2 så förfrågan får tolkas som att den gäller
delar av Nödinge 4:82 och 38:2. Förfrågan avser mark omfattande ca 3 ha.
Svedberg/Månsby arrenderar idag den mark de vill köpa. Som skäl för ett förvärv
anför de bl a att deras egen fastighet har begränsad areal för den verksamhet de
bedriver, att det ettårsarrende de har på marken inte är tillfyllest för att de ska ha
möjlighet att lägga kostnader för att förbättra marken samt att de vill försäkra sig om
att det inte kommer bebyggelse på den mark de arrenderar.
Områdena ligger i direkt anslutning till Nödinge tätort och det är generellt sett viktigt
för kommunen att disponera marken för framtida tätortsutveckling. Uppfart till Ale
Höjd från Gamla Kilandavägen kommer att anläggas på eller i direkt anslutning till
området och sannolikt kommer del av området att beröras av anläggningsarbeten för
det. I kommunens översiktsplan ingår marken i utredningsområde U1, Bräckans väg –
Granåsvägen – Hållsdammsbäcken, odlingslandskap, öppet landskap, bostäder.
Förvaltningen föreslog 2010 att begäran skulle avslås med hänvisning till det
samhällsnära läget och kommunens behov av att disponera marken för
tätortsutveckling. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för en fördjupad dialog
med sökanden. Dialog har nu vid olika tillfällen förts med sökanden som informerats
om att den pågående samhällsutvecklingen i området kräver att kommunen har
handlingsfrihet på sina marker. Detta innebär att kommunen ej kan sälja marken eller
skriva arrenden på längre tid än ett år. Sektor kommunstyrelsen föreslår att ansökan
om markköp avslås.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, näringslivs- och exploateringschef, 2012-04-03.
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen avslår begäran från Mikael Svedberg och Lotta Månsby om att
få köpa delar av kommunens fastigheter Nödinge 4:82 och 38:2.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen avslår begäran från Mikael Svedberg och Lotta Månsby om att
få köpa delar av kommunens fastigheter Nödinge 4:82 och 38:2.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
2012-05-15

___
Expedieras till:
Mikael Svedberg och Lotta Månsby
Näringslivs- och exploateringsavdelningen, Lars Lindström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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KS § 101

KS0073/12

Försäljning av del av fastigheten Svenstorp 1:5
Förslag till köpekontrakt har upprättats där kommunen säljer ca 4 770 kvm av
fastigheten Svenstorp 1:5 till KB Nymfen 2. Köparen äger angränsande bebyggda
verksamhetsfastighet Starrkärr 4:58. Köparen har för avsikt att uppföra ett affärshus på
tomten, bygglov är sökt. Tomten är i gällande detaljplan avsatt som kvartersmark för
småindustri, handel och kontor.
Priset är satt till 350 kr/kvm tomtmark och är baserat på en exploateringskalkyl för
Svenstorps handelsområde och angränsande delar inom detaljplan 9. Priset är
detsamma som tillämpats vid upplåtelse av optionsrätter inom Svenstorps
handelsområde.
Köpekontraktet är villkorat av att köparen inom två år påbörjar byggnation inom
tomten. Gör han inte det blir kontraktet ogiltigt och marken återgår till kommunen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, näringslivs- och exploateringschef, 2012-04-12.
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt avseende försäljning av ca 4 770 kvm
av fastigheten Svenstorp 1:5 till KB Nymfen 2 för en köpeskilling om 1 669 500
kronor.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen,
eller deras respektive ersättare, att underteckna erforderliga köpehandlingar.
3. Kommunstyrelsen beslutar att köpeskillingen ska bokföras på exploateringskonto
4211, Älvängens norra verksamhetsområde.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt avseende försäljning av ca 4 770 kvm
av fastigheten Svenstorp 1:5 till KB Nymfen 2 för en köpeskilling om 1 669 500
kronor.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen,
eller deras respektive ersättare, att underteckna erforderliga köpehandlingar.
3. Kommunstyrelsen beslutar att köpeskillingen ska bokföras på exploateringskonto
4211, Älvängens norra verksamhetsområde.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
2012-05-15

Expedieras till:
KB Nymfen 2
Ekonomichefen
Mark- och exploateringsansvarig
Näringslivsstrateg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 102

KS0072/12

Arbetsmarknadsåtgärder 2012, särskild satsning
I 2012 års budget har 4 Mkr avsatts för att förstärka kommunens insatser för att
bekämpa effekterna av den höga arbetslösheten och öka individens möjligheter att få
nya arbetslivserfarenheter och kunskaper.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har 2012-03-22 § 38 beslutat om hur de
centralt avsatta medlen bör fördelas:
a) Skogslaget
600 000 kr
b) YEA
400 000 kr
c) Äldreomsorgsprojekt
200 000 kr
d) Ungdomssatsningar
400 000 kr
e) Vägen vidare
300 000 kr
f) Feriearbete
750 000 kr
g) Ale för alla
700 000 kr
h) Ungdomsjobb
650 000 kr
Summa
4 000 000 kr
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden begär nu hos kommunstyrelsen att anslaget
om 4 Mkr för arbetsmarknadsåtgärder ställs till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens förfogande. Sektor kommunstyrelsen föreslår
kommunstyrelsen att bevilja denna begäran.
Beslutsunderlag:
Helene Ramert, ekonomichef, 2012-04-16.
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att de 4 000 000 kr som reserverats för särskilda
satsningar på arbetsmarknadsåtgärder 2012 ställs till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens förfogande enligt nämndens beslut.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avsätta
ytterligare 800 tkr från kontot för särskilda insatser för att öka antalet feriearbeten till
375 stycken.
Rolf Gustavsson (S), Viveca Arvidsson (S), Björn Nilsson (S), Göran Karlsson (V) och
Peter Rosengren (MP) tillstyrker Paula Örns yrkande.
Göran Karlsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Paula Örns tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att de 4 000 000 kr som reserverats för särskilda
satsningar på arbetsmarknadsåtgärder 2012 ställs till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens förfogande enligt nämndens beslut.
Reservation
Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Viveca Arvidsson (S), Björn Nilsson (S), Göran
Karlsson (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut
till förmån för Paula Örns yrkande.
Protokollsanteckning
Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Viveca Arvidsson (S), Björn Nilsson (S), Göran
Karlsson (V) och Peter Rosengren (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi rödgröna sätter alltid jobben i fokus. Med en så hög ungdomsarbetslöshet som vi
idag ser måste vi vidta alla åtgärder för att stödja ungas möjligheter att vara så
anställningsbara som möjligt. Att ha fått arbetslivserfarenhet genom t.ex. kommunens
feriearbeten kan vara ett viktigt steg. Vi vill därför prioritera tillgängliga resurser för att
i ett första steg erbjuda fler ungdomar denna möjlighet.
___
Expedieras till:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sektorchef, sektor arbete, trygghet och omsorg
Verksamhetschef, arbetsmarknadsenheten
Ekonomichefen
Kommunstyrelsens ekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
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KS § 103

KS0209/11

Förslag till rammanual för social investeringsfond
Att reducera den uppväxande generationens framtida utanförskap är en av de verkligt
stora samhällsutmaningarna moraliskt och mänskligt. Men detta utgör också en av de
stora ekonomiska utmaningarna av våra välfärdsystem. Kostnaderna för utanförskapet
är höga. Därmed är värdet av att undvika ett sådant utanförskap stort.
Ale kommun har sedan 2009 utbildat i och arbetat med socioekonomiskt perspektiv. I
verksamhetsplanen för Ale kommun 2012-2014 fastslås att:
Ett socioekonomiskt perspektiv ska genomsyra allt arbete med barn och ungdomar och ett tätt
samarbete med skola, fritid och socialtjänst kommer att prioriteras.(s 9)
En social investeringsfond startades 2011. I och med det skapades en tillfällig
beredningsmanual för ansökan ur fonden. Den tillfälliga manualen ska ersättas med en
bestående.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lisbeth Tilly, sektorchef för sektor arbete, trygghet och omsorg
och Birgitta Augustsson, samverkanskoordinator för sektor arbete, trygghet och
omsorg, 2012-04-05.
Handläggare: Birgitta Augustsson, samverkanskoordinator för sektor arbete, trygghet
och omsorg.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen antar bifogad rammanual för social investeringsfond.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen antar bifogad rammanual för social investeringsfond.
___
Expedieras till:
Sektorchef, sektor arbete, trygghet och omsorg
Sektorchef, sektor utbildning, kultur och fritid
Ekonomichef
Samverkanskoordinatorn för sektor arbete, trygghet och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
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KS § 104

KS0003/12

Val av representant till juryn för "Ett gott föredöme"
Kommunfullmäktige har 2012-02-27 § 15 entledigat Isabell Korn (M) från uppdraget
som ledamot i kommunstyrelsen. Isabell Korn (M) är även kommunstyrelsens
representant i juryn för ”Ett gott föredöme” för tiden 2011-2014. Kommunstyrelsen
har att utse en ny representant till juryn för ”Ett gott föredöme”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-05-02 § 75 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen utser Mikael Berglund (M) till representant till juryn ”Ett gott
föredöme” 2011-2014.
___
Expedieras till:
Mikael Berglund
Sektor utbildning, kultur och fritid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

25(32)

2012-05-15

KS § 105

KS0003/12

Val av ledamot och ersättare till pensionärsrådet
Kommunstyrelsen har 2011-01-18 § 21 utsett Ingela Nordhall (AD) till ledamot, Dan
Björk (M) till ersättare, Rolf Gustavsson (S) till ordförande och Ingmarie Torstensson
(V) till ersättare i pensionärsrådet för år 2011.
Kommunfullmäktige har 2012-04-23 § 54 antagit ett reviderat reglemente för
pensionärsrådet som bland annat innebär att kommunstyrelsen ska utse en ledamot
och en ersättare. Reglementet gäller från och med den 1 maj 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-05-02 § 76 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott i
uppdrag att utse en ledamot och en ersättare till pensionärsrådet.
Dan Björk (M) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att utse en
ledamot och en ersättare till pensionärsrådet.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
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KS § 106

KS0003/12

Val av ledamot och ersättare samt ordförande till rådet för
funktionshinderfrågor
Kommunstyrelsen har 2011-01-18 § 22 utsett Rose-Marie Fihn (FP) till ledamot och
tillika ordförande och Hasse Andersson (S) till ersättare i rådet för
funktionshinderfrågor för år 2011.
Kommunfullmäktige har 2012-04-23 § 55 antagit ett reviderat reglemente för rådet för
funktionshinderfrågor som bland annat innebär att kommunstyrelsen utser en ledamot
och en ersättare samt en ordförande bland de politiskt tillsatta ledamöterna.
Reglementet gäller från och med den 1 maj 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-05-02 § 77 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen utser Rose-Marie Fihn (FP) till ledamot och Hasse Andersson
(S) till ersättare i rådet för funktionshinderfrågor för år 2012-2014.
2. Kommunstyrelsen utser för samma tid Rose-Marie Fihn (FP) till ordförande i rådet
för funktionshinderfrågor.
___
Expedieras till:
Rose-Marie Fihn
Hasse Andersson
Rådet för funktionshinderfrågor
Kommunsekreteraren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
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KS § 107

KS0004/12

Redovisning av delegeringsbeslut
Markärenden
1. Mark- och exploateringsansvariges beslut om genomförande av detaljplan för
Keillers damm, 2012-01-19
2. Mark- och exploateringsansvariges beslut om genomförande av detaljplan 9 för
E45 och Norge Vänerbanan, 2012-01-20
3. Mark- och exploateringsansvariges beslut om genomförande av detaljplan för
Skårdal 62:21, Idrottshall, 2012-01-20
4. Mark- och exploateringsansvariges beslut om genomförande av detaljplan 3 för
E45 och Norge Vänerbanan, 2012-01-30
5. Mark- och exploateringsansvariges beslut om genomförande av detaljplan för
bostäder, Keillers damm, 2012-02-08
6. Mark- och exploateringsansvariges beslut om genomförande av detaljplan 3 för
E45 och Norge Vänerbanan, 2012-02-23
7. Mark- och exploateringsansvariges beslut om genomförande av detaljplan 3 för
E45 och Norge Vänerbanan, 2012-02-23
8. Mark- och exploateringsansvariges beslut om genomförande av detaljplan 9 för
E45 och Norge Vänerbanan, 2012-04-11
9. Mark- och exploateringsansvariges beslut om genomförande av detaljplan 9 för
E45 och Norge Vänerbanan, 2012-04-12
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
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KS § 108
Delgivningar
Kallelser/protokoll
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Protokoll, styrelsen för Renova, 2011-09-28
Protokoll, styrelsen för Renova, 2011-10-27
Protokoll, styrelsen för Renova, 2011-11-29
Protokoll, styrelsen för Renova, 2011-12-21
Protokoll, styrelsen för Renova, 2012-02-09
Protokoll, styrelsen för Renova, 2012-03-06
Ekonomisk uppföljningsrapport nr 1, kultur- och fritidsnämndens beslut
2012-03-26 § 21 inklusive bilagor
Ekonomisk uppföljningsrapport 1, utbildningsnämndens arbetsutskott för 0-16 år
beslut 2012-03-14 § 20 inklusive bilagor
Ekonomiska rapporter 2012- Uppföljningsrapport 1, samhällsbyggnadsnämndens
beslut 2012-03-22 § 36 inklusive bilagor
Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2011, kommunfullmäktiges
beslut 2012-03-26 § 39
Uppföljning av nämndplan 2011, utbildningsnämndens beslut 2012-03-28 § 45

9.
10.
11.

BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 109

KS0003/12

Val av representanter till styrgruppen för översiktsplanering
Yrkande
Rose-Marie Fihn (FP) yrkar att kommunstyrelsen utser Jan A Pressfeldt (AD), Tyrone
Hansson (S), Fredrik Johansson (M), Mikael Berglund (M), Paula Örn (S) och RoseMarie Fihn (FP) till representanter till styrgruppen för översiktlig planering samt att
Jan A Pressfeldt (AD) utses till ordförande.
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
Rolf Gustavsson (S), Viveca Arvidsson (S), Björn Nilsson (S), Göran Karlsson (V) och
Peter Rosengren (MP) tillstyrker Paula Örns yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde och dels på om ärendet ska bordläggas i enlighet med Paula Örns
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Ordförande ställer proposition på Rose-Marie Fihns yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen utser Jan A Pressfeldt (AD), Tyrone Hansson (S), Fredrik
Johansson (M), Mikael Berglund (M), Paula Örn (S) och Rose- Marie Fihn (FP) till
representanter till styrgruppen för översiktlig planering samt att Jan A Pressfeldt
(AD) utses till ordförande.
Deltagande i beslut
Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Viveca Arvidsson (S), Björn Nilsson (S), Göran
Karlsson (V) och Peter Rosengren (MP) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att
de inte deltar i beslutet.
Reservation
Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Viveca Arvidsson (S), Björn Nilsson (S), Göran
Karlsson (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut
till förmån för Paula Örns yrkande.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
2012-05-15

Expedieras till:
Jan A Pressfeldt
Tyrone Hansson
Fredrik Johansson
Mikael Berglund
Paula Örn
Rose-Marie Fihn
Tillförordnade stadsarkitekten

Justerandes sign
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KS § 110

KS0242/09

Status på medborgarförslag om strategisk plan med budget 2010
Rose-Marie Fihn (FP) frågar om statusen på medborgarförslaget från Gunilla
Wallengren 2009-10-23 om strategisk plan med budget 2010.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att återkoppling ska ske på sammanträdet den 5 juni.
___
Expedieras till:
Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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KS § 111

KS0070/12

Kommunens tjänstebilar
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-10 § 90 att uppdra åt kommunchefen att
återkomma till kommunstyrelsen med information om antal kommunala tjänstebilar
och hur stor andel av dem som är miljöbilar.
Kommunchef Erik Lidberg informerar om att det finns 91 leasingbilar i kommunen
varav 73 är miljöbilar.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

