PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

1(38)

2012-02-14
Mötesrum Hövdingasalen, kl 9:05 - 11:30

Plats och tid:

(ajournering 10:05-10:20)

Beslutande och
tjänstgörande ersättare:

Närvarande ersättare och
övriga deltagande:

Mikael Berglund (M), ordförande
Dan Björk (M)
Kajsa Nilsson (M) tjg för Isabell Korn (M)
Ingela Nordhall (AD)
Rose-Marie Fihn (FP)
Sune Rydén (KD)
Åke Niklasson (C)
Paula Örn (S)
Rolf Gustavsson (S)
Ann-Christine Paulin (S)
Mariam Hagberg (S) tjg för Björn Nilsson (S)
Göran Karlsson (V)
Peter Rosengren (MP)
Erik Karlsson (M)
Ulf-Göran Solving (AD)
Tore Berghamn (FP)
Jonatan Sundeen (KD)
Boel Holgersson (C)
Hasse Andersson (S)
Ingmarie Torstensson (V)
Erik Lidberg, kommunchef
Hanna Larsson, kommunsekreterare
Sten Åhrman, budgetchef § 22-23 a
Torbjörn Andersson, verksamhetschef teknik § 22-23 a
Ann-Marie Carlsson, översiktsplanerare § 23 b

Utses att justera:

Paula Örn

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge, 2012-02-16

Underskrifter:
Sekreterare:

Paragrafer:

Hanna Larsson
Ordförande:

Mikael Berglund
Justerande:

Paula Örn

22-44

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

2(38)

2012-02-14

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2012-02-14

Datum för anslags uppsättande:

2012-02-17

Förvaringsplats för protokollet:

Datum för anslags nedtagande: 2012-03-12

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge

Underskrift:

Hanna Larsson
___________________________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

3(38)

2012-02-14

KS § 22
KS § 23
KS § 24
KS § 25
KS § 26
KS § 27
KS § 28
KS § 29
KS § 30
KS § 31
KS § 32
KS § 33
KS § 34
KS § 35
KS § 36
KS § 37
KS § 38
KS § 39
KS § 40
KS § 41
KS § 42
KS § 43
KS § 44

Justerandes sign

Godkännande av dagordning............................................................................................... 4
Informationsärenden ............................................................................................................. 5
Begäran om tidigareläggande av investeringsanslag för upphandling av GIS-stöd till
sektor samhällsbyggnad ........................................................................................................ 6
VA-taxa 2012.......................................................................................................................... 7
Inrättande av ny taxa för kulturskolans vuxna deltagare ................................................. 9
Svar på motion från Aroseniusskolan om praon ............................................................ 10
Antagande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn ...................................................................................................... 11
Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande ........ 12
Ändring av reglementena för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden med
anledning av ändrad beslutsordning för detaljplaneprocessen ..................................... 13
Begäran om medel från kommunstyrelsens medel för särskilda insatser för
tillväxt .................................................................................................................................... 16
Ansökan om planläggning för bostadsändamål inom Nödinge 5:122 ......................... 18
Ansökan om planläggning för bostäder inom Krokstorp 2:14 ..................................... 20
Ansökan om förlängt tillstånd för nätkoncession för linje, avseende 400 kV
kraftledning Kilanda-Hisingen, inom Göteborgs och Ale kommuner ........................ 22
Vindkraftsetablering, Gräfsnäs vindpark i Risveden inom Ale och Alingsås
kommuner - myndighetssamråd ........................................................................................ 24
Medel till huvudstudie av förorenat område inom Älvängens västra industriområde
................................................................................................................................................ 26
Förvärv av fastigheten Äskekärr 2:10 ............................................................................... 28
Entreprenad nya Nödingeskolan....................................................................................... 30
Projekt, eldrivna matarbussar i Ale kommun .................................................................. 32
Kvartstrafik på Alependeln ................................................................................................ 33
Förslag till organisatoriska förändringar inom samhällsbyggnadssektorn ................... 34
Redovisning av delegeringsbeslut ...................................................................................... 36
Delgivningar ......................................................................................................................... 37
Inrättande av ny taxa för hyra av konstgräsplaner .......................................................... 38

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
2012-02-14

KS § 22
Godkännande av dagordning
Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
___
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KS § 23

KS0006/12

Informationsärenden
a) VA-taxa 2012
Budgetchef Sten Åhrman och verksamhetschef teknik Torbjörn Andersson
informerar om VA-taxa 2012.
b) Vindkraftsetablering, Gräfsnäs vindpark i Risveden inom Ale och Alingsås
kommuner - myndighetssamråd
Översiktsplanerare Ann-Marie Carlsson informerar om vindkraftsetablering,
Gräfsnäs vindpark i Risveden inom Ale och Alingsås kommuner –
myndighetssamråd.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

6(38)

2012-02-14

KS § 24

KS0258/11

Begäran om tidigareläggande av investeringsanslag för upphandling av GISstöd till sektor samhällsbyggnad
IT-stödet inom sektor samhällsbyggnad är väldigt fragmenterat och inom flera
områden föråldrat. Systemen är idag inte anpassade till dagens sätt att arbeta och krav
på möjligheter att integrera systemen mot varandra. Inte heller är nuvarande IT-stöd
anpassade till de krav på e-lösningar som kommer att efterfrågas i allt större grad.
Sammantaget genererar alla dessa programvaror ett stort antal avtal med bl.a. stora
kostnader som följd.
Budgeten för upphandling och implementering av IT-stöd GIS är fördelad med
650 000 kr för 2011 och 250 000 kr per år under 2012-2015. Prognosen för 2011 är att
totalt ca 500 000 kr kommer att förbrukas av befintlig budget vilket innebär att
tillgängliga medel för 2012 (om återstående medel från 2011 får överföras) är ca
400 000 tusen kronor. Den totala investeringskostnaden 2012 beräknas till cirka
1 200 000 kr varför 800 000 kr av investeringsmedlen för 2013-2016 behöver
tidigareläggas. Efter planerade upphandlingar beräknas den årliga underhållskostnaden
minska från cirka 800 000 kr till 280 000 kr.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att samhällsbyggnadsnämndens begäran om att få
tidigarelägga 800 000 kronor av investeringsanslag för inköp av geografiskt
informationssystem under åren 2013-2016 beviljas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-01-02.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att 800 000 kr av investeringsanslaget ”Geografiskt
informationssystem” åren 2013-2016 flyttas till år 2012.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att 800 000 kr av investeringsanslaget ”Geografiskt
informationssystem” åren 2013-2016 flyttas till år 2012.
___
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KS § 25

KS0257/11

VA-taxa 2012
Av Ales verksamhetsplan framgår att ”arbetet med VA-strategin ska fortsätta och VA
2050 är ett viktigt och prioriterat verktyg i detta arbete”. Planen innebär en
investeringsnivå på 6-7 miljoner per år för att öka utbytestakten av ledningsnätet och
för att möta framtida krav på miljöbelastning av utsläpp och leveranssäkerhet av
renvatten.
Taxor för olika verksamheter bör i möjligaste mån spegla de kostnader som en
verksamhet har. VA-verksamhetens kostnader utgörs till cirka 70 % av fasta kostnader
och till 30 % av rörliga kostnader. I dagens taxekonstruktion är förhållandet det
motsatta, cirka 30 % fast avgift och 70 % rörlig. Den rörliga avgiften får därför bära en
stor del av kostnaderna för ledningsnätet och innebär på sikt att den behöver höjas
orimligt mycket. Abonnenter i hyresfastigheter subventionerar därigenom villaägare då
varje fastighet har en anslutning men förbrukningen räknas på flera abonnenter i
hyresfastigheten. Enligt § 32 i ”Lag om allmänna vattentjänster (2006:412)” ska
”Anläggningsavgifterna bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att en
fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel av
kostnaden för att ordna va-anläggningen”.
Förändringen av årskostnaden för typhus A (familj i villa med 1-2 barn,
vattenförbrukning 150 m3/år) blir 1 250 kr ( 21,6 %). För en familj i flerfamiljshus
delas ökningen på antalet abonnenter som bor i huset. För ett hus med 40 lägenheter
blir ökningen 31 kr/lägenhet och år (0,8 %) och för ett hus med 10 lägenheter 125
kr/lägenhet och år (3,5 %).
Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den av
samhällsbyggnadsnämnden föreslagna taxan för 2012. Det är viktigt att
taxekonstruktionen speglar de kostnader som verksamheten har för att vara långsiktigt
hållbar och för att fördela kostnaden rättvist mellan VA-kollektivets abonnenter.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2011-12-21.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-01-31 § 4 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
___
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KS § 26

KS0254/11

Inrättande av ny taxa för kulturskolans vuxna deltagare
Efter genomgång av taxorna inom kulturverksamheten föreslår kultur- och
fritidsnämnden att dessa utökas med taxor för vuxnas deltagande inom kulturskolan.
När det gäller vuxnas deltagande i kulturskolans kurser föreslås att de har rätt att delta i
mån av plats mot erläggande av dubbel avgift. De berörda aktiviteterna är
”Ämneskurser enskilt och i större grupp”. Anmälningsavgiften är normalt 600 kr per
termin och gruppundervisning, dvs. fler än åtta personer i en grupp kostar 400 kr per
termin. För vuxna blir då kostnaden 1 200 kr per termin respektive 800 kr per termin.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den av kultur- och
fritidsnämnden föreslagna taxan.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2011-12-12.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antar den av kultur- och fritidsnämnden föreslagna taxan för
vuxnas deltagande inom kulturskolan
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med 2012-03-01.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar den av kultur- och fritidsnämnden föreslagna taxan för
vuxnas deltagande inom kulturskolan.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med 2012-03-01.
___
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KS § 27

KS0224/10

Svar på motion från Aroseniusskolan om praon
I en motion från ungdomsfullmäktige föreslås att kommunen ska återinföra praoperioden igen.
Grunden till motionen är att ungdomarna ser prao-perioden som en värdefull del i
skolans utbildning och att de tycker det är viktigt att den återinförs igen.
Motionen har remitterats till utbildningsnämnden som behandlade ärendet under sitt
sammanträde den 23 februari 2011.
Utbildningsnämnden har i sitt remissvar bland annat anfört att det i Skolverkets nya
råd och rekommendationer betonas att studie- och yrkesorientering ska vara naturliga
inslag i grundskolans samtliga årskurser, inte bara i årskurs 8 och 9, och att det därför
inte längre är möjligt att lägga den stora delen av elevernas kontakter med arbetslivet
samt merparten av studie- och yrkesvägledarnas insatser till årskurs 8 och 9.
Kommunstyrelsen har därför föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2011 att återremittera motionen till sektor
kommunstyrelse för ytterligare utredning för att kunna få enhetliga riktlinjer för alla
skolor i kommunen gällande prao.
Utredningen visade att det finns enhetliga riktlinjer för alla skolor i kommunen
gällande prao och att alla skolor i Ale följer Ale kommuns ”arbetsplan för studie- och
yrkesvägledningsverksamheten i förskoleklass till årskurs 9”.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef, 2011-12-15.
Handläggare: Joachim Wever, utvecklingsstrateg.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
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KS § 28

KS0140/11

Antagande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn
En permanent lagstiftning med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
gäller fr.o.m. 1 januari år 2004. Motivet till lagstiftningen är att ge lokala aktörer bättre
möjligheter att prioritera gemensamma insatser. Målgruppen är individer som är i
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syftet är att förhindra en rundgång
mellan olika aktörer.
Lagstiftningen omfattar fyra parter; Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kommuner
och Regioner. Den finansiella samordningen syftar till en effektivare resursanvändning
och skall bedrivas genom ett fristående samordningsförbund som utgör en ny form av
offentligrättslig juridisk person där de fyra parterna är representerade.
Den 1 april 2008 bildades Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och
Tjörn.
Samordningsförbundets förbundschef har på uppdrag av Samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse reviderat och uppdaterat den
förbundsordning som gällt sedan förbundet bildades 2008-04-01.
Förbundsordningen har främst reviderats och uppdaterats i följande paragrafer: §5,
§12, §14, §18 och §20.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef, 2011-11-28.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner det reviderade förslaget till ny förbundsordning
för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner det reviderade förslaget till ny förbundsordning
för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn.
___
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KS § 29

KS0179/11

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande
Ale kommun har sedan flera år avtal med staten om mottagande av flyktingar och
andra skyddsbehövande. Länsstyrelsen sade upp avtalet mellan staten och Ale
kommun 2011-09-28 för omförhandling. Parterna har fört en dialog under hösten där
företrädare för Länsstyrelsen har träffat kommunledning samt ansvariga tjänstemän för
att komma fram till ett nytt avtalsförslag för kommunfullmäktige att ta ställning till.
Ale kommun har huvudsakligen varit en kommun som flyktingar har bosatt sig i på
eget initiativ. Detta har förändrats sedan några år tillbaka, framförallt beroende på
bristen på lediga bostäder i kommunen. Med anledning av detta har nuvarande förslag
till avtal en annorlunda utformning mot tidigare avtal. Åtagande för kommunens del
omfattar liksom tidigare ett mottagande om 30 personer årligen med den skillnaden att
ca 25 personer beräknas anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller
Migrationsverkets försorg. I tidigare avtal angavs att merparten beräknades bosätta sig
på egen hand.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef, 2012-01-24.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande avtalsförslag från Länsstyrelsen i
Västra Götaland om ett fortsatt mottagande att årligen ta emot 30 nyanlända
invandrare.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avtalet skall gälla från 2012-01-01 och tillsvidare.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande avtalsförslag från Länsstyrelsen i
Västra Götaland om ett fortsatt mottagande att årligen ta emot 30 nyanlända
invandrare.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avtalet skall gälla från 2012-01-01 och tillsvidare.
___
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KS § 30

KS0245/11

Ändring av reglementena för kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden med anledning av ändrad beslutsordning för
detaljplaneprocessen
Samhällsbyggnadsnämnden har tillskrivit kommunfullmäktige med en begäran om
vissa ändringar av detaljplaneprocessen. De föreslagna ändringarna innebär att
kommunfullmäktige delegerar till samhällsbyggnadsnämnden att anta detaljplaner som
inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Sedan tidigare är det delegerat till
samhällsbyggnadsnämnden att anta detaljplaner med enkelt planförfarande. Det är
reglerat i Plan och bygglagen 5 kap 27 § vad som av fullmäktige kan delegeras till
nämnd. För att kunna genomföra den föreslagna ändringen av detaljplaneprocessen,
behöver justeringar göras i reglementena för såväl kommunstyrelse som
samhällsbyggnadsnämnd.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Erik Lidberg,
kommunchef, 2012-01-03.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist.
Paula Örn (S) och Rolf Gustavsson (S) meddelar att de avvaktar ställningstagande tills
ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige ändrar reglementet för kommunstyrelsen i §2, p4 enligt
följande;
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna
Den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt erforderlig
planläggning enligt plan och bygglagstiftningen på översiktlig nivå. I
ledningsansvaret ingår att ta beslut om upprättande av eventuella planprogram och
detaljplaner. För detaljplaner som upprättas med enkelt planförfarande och
detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt (PBL 5 kap §
29) är planbesked och antagandebeslutet delegerat till samhällsbyggnadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige ändrar reglementet för samhällsbyggnadsnämnden i § 3, p1,
stycke 2 enligt följande;
Plan- och byggområdet
Ansvaret för översiktliga planeringen och beslut om upprättande av planprogram
och detaljplaner åvilar dock kommunstyrelsen. För detaljplaner som upprättas med
enkelt planförfarande, samt detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller
av större vikt (PBL 5 kap § 27) delegeras antagandebeslutet till
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samhällsbyggnadsnämnden. Beslutanderätten i vissa planfrågor innefattar även
beslut om planbesked.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att arbetsutskottets beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige ändrar reglementet för kommunstyrelsen i §2, p4 enligt följande;
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna
Den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt erforderlig planläggning
enligt plan och bygglagstiftningen på översiktlig nivå. I ledningsansvaret ingår att ta beslut om
upprättande av eventuella planprogram och detaljplaner. För detaljplaner som upprättas med
enkelt planförfarande och detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt
(PBL 5 kap § 29) är planbesked och antagandebeslutet delegerat till samhällsbyggnadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige ändrar reglementet för samhällsbyggnadsnämnden i § 3, p1, stycke 2 enligt
följande;
Plan- och byggområdet
Ansvaret för översiktliga planeringen och beslut om upprättande av planprogram och detaljplaner
åvilar dock kommunstyrelsen. För detaljplaner som upprättas med enkelt planförfarande, samt
detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt (PBL 5 kap § 27)
delegeras antagandebeslutet till samhällsbyggnadsnämnden. Beslutanderätten i vissa planfrågor
innefattar även beslut om planbesked.
ersätts med:
1. Kommunfullmäktige ändrar reglementet för kommunstyrelsen i §2, p4 enligt följande;
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna
Den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt erforderlig planläggning
enligt plan och bygglagstiftningen på översiktlig nivå. I ledningsansvaret ingår att ta beslut om
upprättande av eventuella planprogram och detaljplaner. För detaljplaner som upprättas med
enkelt planförfarande och detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt
(PBL 5 kap § 29) och överensstämmer med översiktsplanen är planbesked och antagandebeslutet
delegerat till samhällsbyggnadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige ändrar reglementet för samhällsbyggnadsnämnden i § 3, p1, stycke 2 enligt
följande;
Plan- och byggområdet
Ansvaret för översiktliga planeringen och beslut om upprättande av planprogram och detaljplaner
åvilar dock kommunstyrelsen. För detaljplaner som upprättas med enkelt planförfarande, samt
detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt (PBL 5 kap § 27) och
överensstämmer med översiktsplanen delegeras antagandebeslutet till samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutanderätten i vissa planfrågor innefattar även beslut om planbesked.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ändrar reglementet för kommunstyrelsen i §2, p4 enligt
följande;
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna
Den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt erforderlig
planläggning enligt plan och bygglagstiftningen på översiktlig nivå. I
ledningsansvaret ingår att ta beslut om upprättande av eventuella planprogram och
detaljplaner. För detaljplaner som upprättas med enkelt planförfarande och
detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt (PBL
(2010:900) 5 kap § 27) och överensstämmer med översiktsplanen är planbesked
och antagandebeslutet delegerat till samhällsbyggnadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige ändrar reglementet för samhällsbyggnadsnämnden i § 3, p1,
stycke 2 enligt följande;
Plan- och byggområdet
Ansvaret för översiktliga planeringen och beslut om upprättande av planprogram
och detaljplaner åvilar dock kommunstyrelsen. För detaljplaner som upprättas med
enkelt planförfarande, samt detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller
av större vikt (PBL (2010:900) 5 kap § 27) och överensstämmer med
översiktsplanen delegeras antagandebeslutet till samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutanderätten i dessa planfrågor innefattar även beslut om planbesked.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 31

KS0260/11

Begäran om medel från kommunstyrelsens medel för särskilda insatser för
tillväxt
Kommunstyrelsen har reserverat medel för särskilda insatser för tillväxt. Sedan ett par
år tillbaka har samhällsbyggnadsnämnden varje år tilldelats 3 275 tkr av dessa medel
för att kunna klara de krav som ställs på nämndens verksamhet med anledning av
kommunens expansion och det pågående väg- och järnvägsprojektet. Medlen har
utnyttjats för att tillgodose verksamheternas behov av resurser i form av personal och
konsulttjänster. Behovet kvarstår 2012 varför nämnden begär att medlen överförs.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att samhällsbyggnadsnämndens begäran bifalls.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2011-12-29.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar överföra 3 275 tkr till sektor samhällsbyggnad från
anslaget ”särskilda insatser för tillväxt”.
2. Kommunstyrelsen beslutar att begära att kommunfullmäktige gör en ramjustering.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att arbetsutskottets beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen beslutar överföra 3 275 tkr till sektor samhällsbyggnad från anslaget
”särskilda insatser för tillväxt”.
2. Kommunstyrelsen beslutar att begära att kommunfullmäktige gör en ramjustering.
ersätts med:
1. Kommunstyrelsen beslutar överföra 3 275 tkr till sektor samhällsbyggnad från anslaget
”särskilda insatser för tillväxt”.
2. Kommunstyrelsen beslutar att överföringen sker genom internfakturering och inte genom att 2012
års budgetram förändras.
Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Mariam Hagberg (S), Göran Karlsson
(V) och Peter Rosengren (MP) tillstyrker Paula Örns yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag och dels på Paula
Örns yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
beslutsförslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar överföra 3 275 tkr till sektor samhällsbyggnad från
anslaget ”särskilda insatser för tillväxt”.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen beslutar att begära att kommunfullmäktige gör en ramjustering.
Reservation
Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Mariam Hagberg (S),
Göran Karlsson (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut till förmån för Paula Örns yrkande.
___
Expedieras till
Sektorschefen för sektor samhällsbyggnad
Ekonomen för sektor samhällsbyggnad
Ekonomen för sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign
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KS § 32

KS0236/11

Ansökan om planläggning för bostadsändamål inom Nödinge 5:122
En ansökan om planläggning av Nödinge 5:122 för bostadsändamål har kommit in till
kommunen 2011-03-07. Fastigheten ligger inom ej planlagt område.
Fastigheten ligger längs med Granåsvägen i Nödinge, och ingår i utredningsområde U1
– Bräckans väg – Granåsvägen – Hållsdammsbäcken (odlingslandskap, öppet
landskap, bostäder) i kommunens gällande översiktsplan. Med utredningsområde
menas områden som kan komma att visa sig vara lämpliga som utbyggnadsområden
men där ytterligare utredning behövs innan lämpligheten kan bedömas. En studie
behöver göras för hela utredningsområdet som visar på vilka områden som är lämpliga
för förtätning och vilka områden som bör bevaras. I samband med detta behöver även
möjligheten att ansluta området till kommunalt vatten och avlopp samt behovet av att
förbättra standarden för Granåsvägen studeras.
Fastigheten delas mitt itu av Granåsvägen. Området väster om vägen består av öppen
mark med vissa höjdskillnader. Längs den västra fastighetsgränsen löper en liten ravin
som mynnar i Hållsdammsbäcken. Den östra delen av fastigheten utgörs av ett kraftigt
kuperat skogsområde som planar ut något på toppen. Den västra delen av området
finns utpekat i ett större område i kommunens naturvårdsprogram med värden på
landskapsnivå. Samma område pekas ut som värdefullt för odlingslandskapets naturoch kulturvärden i länsstyrelsens bevarandeplan.
I dagsläget finns inte möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp.
Granåsvägen är väldigt smal med låg framkomlighet och endast ett fåtal mötesplatser.
De befintliga fastigheterna ligger väldigt nära vägen vilket kan försvåra en breddning
av vägutrymmet. Den ökade trafik som planansökan skulle innebära riskerar i dagsläget
att ytterligare försämra framkomligheten.
Sektor samhällsbyggnad gör bedömningen att U1-området behöver utredas närmare
innan planläggning för enskilda fastigheter påbörjas i området/ytterligare utbyggnad
tillåts i området.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Måns Werner, stadsarkitekt,
2012-01-10.
Handläggare: Emely Lundahl, planarkitekt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-01-31 § 9 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.

Justerandes sign
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Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till sektor samhällsbyggnads beslutsförslag:
Kommunstyrelsen avslår ansökan om planläggning i enlighet med PBL 5 kap 2 § (SFS 2010:900).
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om planläggning i enlighet med PBL 5 kap 2 §
(SFS 2010:900).
___
Expedieras till
Sektor samhällsbyggnad

Justerandes sign
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KS § 33

KS0235/11

Ansökan om planläggning för bostäder inom Krokstorp 2:14
En ansökan om planläggning av Krokstorp 2:14 för bostadsändamål har kommit in till
kommunen 2011-03-24. Fastigheten är inte detaljplanelagd sedan tidigare.
Fastigheten ligger i Älvängen inom Emylundsområdet som enligt kommunens gällande
översiktsplan är ett område med pågående bostadsplanering. Planeringen för
Emylunds-området har påbörjats i ett planprogram som godkändes av
kommunstyrelsen 2008-11-11. Aktuell fastighet gränsar till det område som omfattas
av planprogrammet. I samband med programmet gjordes en översiktlig
naturinventering där aktuellt område bedömdes ha större lokala naturvärden. Området
föreslås i programmet ingå i ett större sammanhållet grönstråk inom vilket exploatering
bör vara särskilt varsam. Området finns med i länsstyrelsens lövskogsinventering och
är utpekat i kommunens naturvårdsprogram. Vid handläggning av denna förfrågan har
konstaterats att den lövskog som bedömts som värdefull i området avverkats. Därmed
har naturvärdena gått förlorade. I dagsläget finns inga naturvärden att beakta vid en
planläggning. Det kan trots detta vara aktuellt att spara delar av området för att
återskapa ett sammanhållet grönstråk i linje med programmet. Detta kommer sannolikt
att innebära en lägre exploateringsgrad än den ansökan avser.
Området ligger längs med en brant del av Paradisvägen. Att det går att hitta lämpliga
lägen för att ansluta med väg är en förutsättning för att bebygga området. Detta
behöver studeras tidigt i planprocessen. För att bygga ut Emylundsområdet med
bostäder behöver läge för en ny tillfartsväg lösas för att klara räddningstjänstens krav
på framkomlighet. 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 vägdragning skulle innebära att flera av byggnaderna behöver flyttas
eller rivas. En förutsättning för planläggning är därför att mark för ny tillfartsväg
frigörs.
Sektor samhällsbyggnad gör bedömningen att frågan bör prövas genom detaljplan.
Planläggningen bör samordnas med intilliggande planuppdrag.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Måns Werner, stadsarkitekt,
2012-01-09.
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.
Justerandes sign
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BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor samhällsbyggnad att skriva planavtal med
sökanden och att pröva detaljplaneläggning av fastigheten.
___
Expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
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KS § 34

KS0255/11

Ansökan om förlängt tillstånd för nätkoncession för linje, avseende 400 kV
kraftledning Kilanda-Hisingen, inom Göteborgs och Ale kommuner
Energimarknadsinspektionen har översänt en ansökan om förlängt tillstånd för
befintlig ledning samt bifogad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och begär
kommunens yttrande.
Svenska Kraftnät avser att ansöka om förnyelse av nätkoncession (tillstånd) hos
Energimarknadsinspektionen för att få inneha och driva befintlig 400 kV ledning
mellan Kilanda - Hisingen i Västra Götalands län. Det finns koncession för ledningen
idag, men denna måste förnyas eftersom koncession endast ges för en period om 40 år
i taget. Kraftledningen togs i drift 1981. Ledningen är av stor betydelse för
elförsörjningen i ett nationellt perspektiv och i synnerhet för elförsörjningen till
Göteborgsområdet.
I kommunens översiktsplan, Ale ÖP 07 antagen 2007-09-24, finns idag inga planer på
nya utbyggnadsområden i Surte. Men den befintliga ledningen söder och öster om
Surte samhälle begränsar framtida utbyggnadsmöjligheter.
Ledningen korsar över Ryd som är utpekad som utbyggnadsområde för förtätning/
komplettering. En förlängning av koncessionen kommer att begränsa byggnation i
närhet till ledningen.
I vindbruksplanen, antagen 2011-01-31, finns två områden redovisade på ett säkerhetsavstånd om 200 meter till aktuell ledning. Dessa områden är C. Sannum och område
E. Storekärr i Kilanda.
Ale kommun anser att miljökonsekvensbeskrivningen ska kompletteras
- med en redovisning av strömlastens storlek i framtiden kan tänkas se ut samt hur det
kan påverka magnetfälten,
- med en beskrivning av vad Svenska Kraftnät tänker vidta för åtgärder för att minska
magnetfälten.
Ale kommun anser
- att Svenska Kraftnät mer utförligt bör redovisa vad de baserar gränsvärdet 4,0 T på
och vilket vetenskapligt stöd som finns för det värdet,
- anser att även när det gäller befintliga kraftledningar bör 0,4 T användas som
riktvärde för när åtgärder för att begränsa magnetfält ska utredas där människor bor
eller vistas varaktigt.
Ale kommun har noterat att vid regn, fuktig väderlek och snöfall kan ljudnivåerna
utomhus intill en 400 kV ledning uppgå till 40-45 dB(A) och en större 400/130 kV
Justerandes sign
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transformator har exempelvis en ljudnivå som på 100 meters avstånd motsvarar 55-65
dB(A).
Den aktuella ledningen går främst genom skogsmark och få bostadshus ligger nära
ledningen. I områden med mycket tyst bakgrundsnivå, t ex inom vissa delar av
friluftsområdet Vättlefjäll, kan ljudet vara störande.
Ale kommun har vid några tillfällen uppmärksammat att det brustit vid
underhållsarbeten och vill framhålla vikten av att föreskrifter om hänsyn följs ute i
organisationen och framförs till utförare av åtgärder ute i fält.
Ale kommun har inget att erinra som markägare.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Måns Werner, stadsarkitekt och Ann-Marie Carlsson,
översiktsplanerare, 2012-01-16.
Handläggare: Ann-Marie Carlsson, översiktsplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande yttrande från sektor
samhällsbyggnad.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen
eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande yttrande från sektor
samhällsbyggnad.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen
eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
___
Expedieras till
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Samhällsbyggnadsenheten, 403 40 Göteborg
Energimarknadsinspektionen, Box 155, 631 03 Eskilstuna
Svenska Kraftnät, Box 526, 162 15 Vällingby
Verksamheten plan och bygg på sektor samhällsbyggnad
Kommunekologen på sektor samhällsbyggnad
Miljö- och hälsoskyddsinspektören på sektor samhällsbyggnad

Justerandes sign
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KS § 35

KS0094/08

Vindkraftsetablering, Gräfsnäs vindpark i Risveden inom Ale och Alingsås
kommuner - myndighetssamråd
Gräfsnäs Vindkraft AB undersöker möjligheten att uppföra en vindpark i ett område
som ligger väster om Gräfsnäs. De vindkraftverk som planeras är i storleksklassen 140150 meters totalhöjd. Det nu aktuella området ligger inom område U2. Älghultssjön,
östra delen, som är ett av fyra utpekade områden i Ale kommuns vindbruksplan,
antagen 2011-01-31.
Ansökan om miljötillstånd planeras att lämnas in under första kvartalet 2012.
Ett flertal motstående intressen redovisas såsom riksintresse naturvård (söder om U2),
riksintresse friluftsliv, (söder om U2), värdefulla kulturmiljöer (söder om U2), försvarsintressen, luftfartsintressen, ornitologiska intressen m fl.
Följande aspekter är mycket angelägna att utreda vidare i det fortsatta arbetet i
samband med projektering, byggnation och drift av vindkraftverken:
- Påverkan på djuren och fågellivet
- Påverkan på och konsekvenser för värdefulla kulturmiljöer, fornminnen och hålvägar
- Påverkan på landskapsbilden
- Påverkan på friluftslivets rörelse och användning av området
- Eventuell påverkan på och konsekvenser för riksintressena naturvård och friluftsliv
I takt med att verken byggs bör fågelinventeringen följas upp för att kunna se hur stor
påverkan faktiskt blir.
Det har redovisats några verk på gränsen eller i direkt anslutning till
vindbruksområdet. Om det medför någon påverkan på något motstående intresse bör
detta redovisas i MKBn.
Viss påverkan kommer även att ske såsom ljud, skugga, reflexer och visuellt samt
ingrepp i naturen för anläggning av tillfartsvägar, ledningsdragningar, mindre
byggnader för transformatorstationer, schaktning och gjutning av det fundament som
vindkraftverken står på. Tillfartsvägar orsakar ofta de största ingreppen, t ex
sprängningar och utfyllningar på markområden som måste jämnas till i samband med
vägbyggnation. Det är viktigt att all typ av påverkan i och i anslutning till
vindbruksparken beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen.
Ale kommun anser att det är positivt att vindkraftverk byggs för att på sikt få en
uthållig energianvändning.
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Ale kommun anser att en etablering av en vindkraftspark inom U2. Älghultssjön östra,
är lämpligt under förutsättning att angivna rekommendationer för området samt regler
och generella rekommendationer följs enligt vindbruksplanen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Måns Werner, stadsarkitekt och Ann-Marie Carlsson,
översiktsplanerare, 2012-01-16.
Handläggare: Ann-Marie Carlsson, översiktsplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande yttrande från
sektor samhällsbyggnad.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande yttrande från
sektor samhällsbyggnad.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
___
Expedieras till
Scanergy Wind AB, Vita Gavelns Väg 10, 426 71 Västra Frölunda
Kobergs Fideikommiss, Kobergs godsförvaltning, 401 84 Göteborg
Kommunekologen på sektor samhällsbyggnad
Miljö- och hälsoskyddsinspektören på sektor samhällsbyggnad
Verksamheten plan och bygg på sektor samhällsbyggnad
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KS § 36

KS0141/09

Medel till huvudstudie av förorenat område inom Älvängens västra
industriområde
Älvängens västra industriområde är påverkat av markföroreningar. Ale kommun
ansökte 2011-07-07 genom Länsstyrelsen Västra Götaland om statligt bidrag hos
Naturvårdsverket för huvudstudie av Älvängens västra industriområde.
Naturvårdsverket har beslutat att bifalla Länsstyrelsens ansökan enligt ovan.
Länsstyrelsen beslutade 2011-12-15 att tilldela Ale kommun 850 000 kr för
genomförande av huvudstudie inom Älvängens västra industriområde.
Enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till
efterbehandling och sanering ska de hälso- och miljömässigt mest motiverade objekten
(MIFO riskklass 1) prioriteras vid tilldelning av bidrag. Ale kommun måste senast den
31 januari 2012 besluta om och skriftligen acceptera villkoren för utbetalning av
medlen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, näringslivs- och exploateringschef, 2012-01-11.
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen accepterar de villkor som är knutna till bidragsbeslutet på
850 000 kr för huvudstudien vid Älvängens västra industriområde.
2. Kommunstyrelsen ger sektor samhällsbyggnads miljöenhet i uppdrag att fortsatt
utreda ansvarfrågan gällande föroreningar i Älvängens västra industriområde
parallellt med huvudstudien och redovisa resultat av detta ihop med
slutredovisningen.
3. Kommunstyrelsen utser exploateringsingenjör Jörgen Sundén eller dennes ersättare
att vara kommunens ombud för projektet.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen accepterar de villkor som är knutna till bidragsbeslutet på
850 000 kr för huvudstudien vid Älvängens västra industriområde.
2. Kommunstyrelsen ger sektor samhällsbyggnads miljöenhet i uppdrag att fortsatt
utreda ansvarfrågan gällande föroreningar i Älvängens västra industriområde
parallellt med huvudstudien och redovisa resultat av detta ihop med
slutredovisningen.
3. Kommunstyrelsen utser exploateringsingenjör Jörgen Sundén eller dennes ersättare
att vara kommunens ombud för projektet.
___
Justerandes sign
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Expedieras till
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Sektor samhällsbyggnad
Exploateringsingenjören
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KS § 37

KS0007/12

Förvärv av fastigheten Äskekärr 2:10
Förslag till köpekontrakt har upprättats vari kommunen köper fastigheten Äskekärr
2:10 för 2 150 000 kronor. Förvärvet sker på begäran från fastighetsägarna.
Fastigheten ligger i direkt anslutning till kommunens blivande verksamhetsområde i
Häljered och den kommer att bli inklämd bakom verksamhetsområdet när det är
utbyggt. Boendemiljön kommer att försämras radikalt och det finns starka skäl för att
medge inlösen av fastigheten. Fastighetens areal är 5828 kvm och den är bebyggd med
ett småhus.
Kostnaden för inlösen föreslås belasta exploateringskonto 3105, Häljereds
verksamhetsområde. Efter planläggning kan marken säljas som verksamhetsmark och
intäkten från det bedöms ungefär gå jämnt ut med inlösenkostnaden. Eventuellt kan
det finnas ett behov av att använda byggnaden tillfälligt eller permanent för kommunal
verksamhet.
Köpeskillingen är baserad på två oberoende värderingar.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, näringslivs- och exploateringschef, 2012-01-05.
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1
2
3

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt vari kommunen
förvärvar fastigheten Äskekärr 2:10 för en köpeskilling om 2 150 000 kronor.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen,
eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna
köpekontraktet.
Kommunstyrelsen belastar exploateringskonto 3105, Häljereds
verksamhetsområde, med köpeskillingen och övriga med förvärvet förenade
kostnader.

BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt vari kommunen
förvärvar fastigheten Äskekärr 2:10 för en köpeskilling om 2 150 000 kronor.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen,
eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna
köpekontraktet.
3. Kommunstyrelsen belastar exploateringskonto 3105, Häljereds
verksamhetsområde, med köpeskillingen och övriga med förvärvet förenade
kostnader.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
2012-02-14

___
Expedieras till
Fastighetsägarna till Äskekärr 2:10
Mark- och exploateringsansvarige
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

30(38)

2012-02-14

KS § 38

KS0099/10

Entreprenad nya Nödingeskolan
Sektor utbildning, kultur och fritids bedömning är att nya Nödingeskolan ska uppföras
som F-5 skola för 450 elever utan möjlighet till utbyggnad. Det är en tilltalande storlek
på skolan ur ett skolorganisatoriskt och ekonomiskt perspektiv. Kostnaden för nya
Nödingeskolan uppskattas till cirka 160 miljoner kronor. Där till kommer kostnader
för planarbete på cirka 17 miljoner kronor.
Som entreprenadform väljs ”partnering”. Det anses att formaliserad samverkan i ett
partneringprojekt är effektivare i flera avseenden till exempel med avseende på
kostnadskontroll och att möta kundbehov. Den aktuella personalsituationen inom
kommunens fastighetsförvaltning och det faktum att kommunen saknar erfarenhet
från partnering och upphandling av partneringprojekt gör att partnering i nuläget kan
innebära en viss risktagning vad gäller tidsplanen och kommunens förmåga att vara en
jämbördig partner i samverkansprojektet. Det finns dock en tydlig politisk vilja att
tillämpa partnering som entreprenadform och ovan nämnda risker kan minskas genom
att tillföra projektet nödvändiga personalresurser.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef, 2012-01-18
Handläggare: Joachim Wever, utvecklingsstrateg.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-01-31 § 18 att remittera sektor
kommunstyrelsens beslutsförslag 1 och 3 till utbildningsnämnden för yttrande:
Kommunstyrelsen beslutar att nya Nödingeskolan ska dimensioneras som F-5 skola
för 450 elever, med mindre idrottshall och ett tillagningskök, utan särskilda
anpassningar för en framtida expansion.
Kommunstyrelsen medger att utbildningsnämnden får ianspråkta investeringsmedel på
160 miljoner kronor av investeringsanslaget ”Ny- och ombyggnad av skolor”, för
byggandet av nya Nödingeskolan.
Svar ska lämnas senast den 23 februari 2012.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att entreprenadformen ”Partnering” ska tillämpas.
2. Kommunstyrelsen medger att utbildningsnämnden får ianspråkta
investeringsmedel på 5 miljoner kronor av investeringsanslaget ”Ny- och
ombyggnad av skolor” för erforderlig planarbete som t.ex. flytt av kraftledning.
3. Kommunstyrelsen medger att samhällsbyggnadsnämnden får ianspråkta
investeringsmedel på 12 miljoner kronor av investeringsanslaget ”Ny- och
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
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2012-02-14

ombyggnad av skolor” för erforderlig planarbete som t.ex. trafikanpassning i
samband med byggnationen av nya Nödingeskolan.
___
Expedieras till
Sektorschefen för sektor utbildning, kultur och fritid
Fastighetschefen
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
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2012-02-14

KS § 39

KS0012/12

Projekt, eldrivna matarbussar i Ale kommun
De nya pendelstationerna skall matas med lokala busslinjer som tidsmässigt passar
tågtrafiken. ETC AB har på uppdrag av Ale kommun, Västtrafik och Business Region
Göteborg i en förstudie utrett förutsättningarna för matartrafik till pendelstationer
med eldrivna bussar. Vid pendelstationen skall bussens batteri laddas genom induktiv
laddning. Matningstrafiken med elbuss föreslås drivas som ett demonstrationsprojekt
och förstudien förordar Nödinge som demonstrationsområde. Bussen skall
introduceras på invigningen av pendelstationerna i början av december 2012.
Kostnader för genomförande av projektet beräknas uppgå till ca 4,4 miljoner kronor.
Ale kommun lägger 1 miljon i projektet och kostnaden täcks inom kommunstyrelsens
ram.
En mindre matarbuss som drivs med el tar resenärerna nära bostaden smidigt och tyst.
Att bussen kommer närmare bostaden krävs för att kollektivtrafiken ska bli ett
alternativ till bilen och för att nå målet om fördubblat resande med kollektivtrafik.
Projektet kommer att utvärderas tekniskt men också hur resenärer och boende
upplever bussen. Ale kommun kommer sannolikt att uppmärksammas då elbuss med
induktiv laddning har ett stort nyhetsvärde.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Annika Friberg, miljöplanerare och Rune Strömberg,
tillförordnad sektorschef, 2012-01-20.
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att Ale kommun medverkar i projekt, eldrivna
matarbussar i Ale kommun.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Ale kommun går in med 1 miljon kronor i projektet.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att Ale kommun medverkar i projekt, eldrivna
matarbussar i Ale kommun.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Ale kommun går in med 1 miljon kronor i projektet.
___
Expedieras till
Miljöplaneraren
Ekonomichefen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
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KS § 40

KS0013/12

Kvartstrafik på Alependeln
Alependelns turtäthet har under flera år diskuterats. Turtätheten berörs bland annat av
om det finns plats på spåret, hur pendeltåget påverkar annan tågtrafik och
kostnaderna. För att understryka vikten av kvartstrafik beslutade referensgruppen för
kollektivtrafik att ett brev ska skrivas till Trafikverket som kommunstyrelsen ställer sig
bakom.
Ale kommun har under tiden diskussionen om turtäthet pågått uttryckt vikten av
kvartstrafik. Genom att skicka ett brev som kommunstyrelsen står bakom har
kommunen visat hur betydande kommunen tycker kvartstrafiken är för regionen, för
kollektivtrafikens utveckling och för kommunens resenärer.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Annika Friberg, miljöplanerare och Rune Strömberg,
tillförordnad sektorschef, 2012-01-20.
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreslaget brev till Trafikverket.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande
eller deras ersättare att underteckna brevet.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreslaget brev till Trafikverket.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande
eller deras ersättare att underteckna brevet.
___
Expedieras till
Trafikverket
Miljöplaneraren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
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KS § 41

KS0017/12

Förslag till organisatoriska förändringar inom samhällsbyggnadssektorn
När den nya organisationen sjösattes för ett år sedan, med bland annat en
samhällsbyggnadsnämnd och en sektor samhällsbyggnad, var förmodligen tanken att få
en ökad samverkan mellan de olika verksamheterna som är en del av
samhällsbyggnadsprocessen. I stort sett har man lyckats i den ambitionen men
problemet med jäv i beslut som rör kommunens egen verksamhet, återstår att lösa.
Efter att organisationen varit i bruk under ett år, kan det vara dags att reflektera över
hur den har fungerat och om det är lämpligt att göra några ändringar. Eftersom den
ökade samverkan upplevs ha en positiv effekt på effektiviteten i
samhällsbyggnadsprocessen, är utgångspunkten att helheten inte skall brytas upp, utan
snarare förstärkas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Rune Strömberg, tillförordnad sektorschef, 2012-01-25.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att initiera inrättande av en

myndighetsnämnd.

BESLUT
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att initiera inrättande av en

myndighetsnämnd.

___
Expedieras till
Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
2012-02-14
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Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
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2012-02-14

KS § 42

KS0004/12

Redovisning av delegeringsbeslut
Markärenden
1. Mark- och exploateringsansvariges beslut om genomförande av detaljplan 4 för
E45 och Norge Vänerbanan, 2011-12-13
2. Mark- och exploateringsansvariges beslut om genomförande av detaljplan 5 för
E45 och Norge Vänerbanan, 2011-12-14
3. Mark- och exploateringsansvariges beslut om genomförande av detaljplan för
Kronogården, 2011-12-15
4. Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av anläggningsarrende, avtal nr
151, med Svevia AB på del av Ale kommuns fastighet Stora Viken 2:1, 2012-01-10
Ekonomiärenden
1. Ekonomichefens beslut om vägbidrag enligt KF 1997-04-04 § 50, som finansieras
av medel inom kommunstyrelsens budget för särskilda insatser, 2012-01-05
Personalärenden
1. Kommunchefens beslut om anställning av HR-chef, 2012-01-02
2. Tillförordnade HR-chefens beslut om förtroendevaldas rätt till PBF 2010, 201201-02
3. Tillförordnade HR-chefens beslut om förtroendevaldas rätt till PBF 2011, 201201-02
4. Kommunchefens beslut om förordnande av tillförordnad sektorschef på sektor
arbete, trygghet och omsorg 2012-01-31 – 2012-02-16, 2012-01-20
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om förordnande av tillförordnad
sektorchef för sektor samhällsbyggnad 2012-02-01 – 2012-08-31, 2012-01-31 § 22
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
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2012-02-14

KS § 43
Delgivningar
Cirkulär
Cirkulär 11:62
Cirkulär 12:1
Cirkulär 12:4
Cirkulär 12:5

Kommunal fastighetsavgift 2010-2012
Cirkulärhantering 2012 samt abonnemang på cirkulär 2012 och
cirkulärförteckning 2011
Lärarlyftet II
Redogörelse för överenskommelse om ändringar av KAP-KL m.m.

Kallelser/protokoll
1. Protokoll, rådet för funktionshinderfrågor, 2011-11-21
Diverse
1. Räddningsledare 2012, skrivelse från Håkan Lundgren, Räddningstjänsten, 201112-08
2. Delägarskap i Grefab, skrivelse från Härryda kommun, 2012-01-25
3. Nyckeltal energi och klimat 2011 – byggnader, transporter och utsläpp i
kommuner och landsting, rapport från Sveriges Kommuner och Landsting,
december 2011
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
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KS § 44

KS0253/11

Inrättande av ny taxa för hyra av konstgräsplaner
Efter genomgång av taxorna inom fritidsverksamheten föreslår kultur- och
fritidsnämnden att dessa utökas med taxa för hyra av konstgräsplaner och föreslår
därför att nedanstående komplettering införs i taxebestämmelserna:
Konstgräsplaner
Där omklädning kan erbjudas ingår detta i priset. I övrigt hyrs konstgräsplaner ut utan
omklädning
Träning, kr/tim:
A-tid
B-tid
C-tid
Matchtid, kr/2 timmar

T0

T1

T2

T3

T4

-

400
300
210

800
600
420

800
600
420

-

-

800

1 500

1 500

-

Arrangemang
Individuella avtal
Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den av kultur- och
fritidsnämnden föreslagna kompletteringen av taxan.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2011-12-12.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antar den av kultur- och fritidsnämnden föreslagna taxan för
hyra av konstgräsplaner.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med 2012-03-01.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar den av kultur- och fritidsnämnden föreslagna taxan för
hyra av konstgräsplaner.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med 2012-03-01.
___
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Utdragsbestyrkande

