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KS § 45
Godkännande av dagordning
Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns med följande tillägg:



Beträffande Trafikverkets kapacitetsutredning
Yttrande avseende West Swedens framtida inriktning och organisation

BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
___
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KS § 46

KS0006/12

Informationsärenden
a) Stöd från ICLD för verksamhet i Moldavien och Botswana
Projektledare Kjell Lundgren och internationell samordnare Thomas Sundsmyr
informerar om ett erhållet stöd från ICLD för verksamhet i Moldavien och
Botswana.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___
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KS § 47

KS0057/12

Beträffande Trafikverkets kapacitetsutredning
Trafikverket har på regeringens uppdrag utrett de olika trafikslagens
kapacitetsutnyttjande och effektivitet. Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
skall yttra sig över utredningen för medlemmarnas räkning. GR ger kommunerna
möjlighet att lämna kommentarer som stöd för sitt yttrande. Kommunernas
kommentarer skall vara GR tillhanda senast den 13/3 2012. Sektor samhällsbyggnad
har efter politiskt samråd sammanfattat kommunens synpunkter ur ett Aleperspektiv i
ett yttrande.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, näringslivs- och exploateringsansvarig,
2012-03-13.
Handläggare: Lennart Nilsson, näringslivs- och exploateringsansvarig.
Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom sektor kommunstyrelsens förslag till
kommentarer inför GR:s yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen
eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att yttrandet ska kompletteras
med skrivningar om kapacitetsbristen på Norge-Vänerbanan samt att skrivningarna
om hinder för sjötrafiken ska förtydligas i yttrandet.
Sune Rydén (KD) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att GR:s yttrande över
kapacitetsutredningen ska tillställas kommunstyrelsens ledamöter via mail.
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott
att lämna synpunkter inför GR:s presidiums beslut om slutgiltigt yttrande.
Sune Rydén (KD) tillstyrker Paula Örns yrkanden.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Paula Örns yrkanden om tillägg och finner att
kommunstyrelsen bifaller desamma.
Justerandes sign
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BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att yttrandet ska kompletteras med skrivningar om
kapacitetsbristen på Norge-Vänerbanan samt att skrivningarna om hinder för
sjötrafiken ska förtydligas i yttrandet.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen
eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
3. Kommunstyrelsen beslutar att GR:s yttrande över kapacitetsutredningen ska
tillställas kommunstyrelsens ledamöter via mail.
4. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna
synpunkter inför GR:s presidiums beslut om slutgiltigt yttrande.
___
Expedieras till:
Näringslivs- och exploateringschefen
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KS § 48

KS0155/11

Upplåtelse av kommunal mark vid Göta älv för kompensationsåtgärder
Ombyggnad av väg 45 till fyrfältsväg och av Norge Vänerbanan till dubbelspår innebär
stora intrång i strandmiljöer med höga naturvärden inom riksintresse för naturvård.
Göta Älvs dalgång är en värdefull landskapstyp med en artrik vegetation, ett rikt
fågelliv och en artrik fiskfauna. Ett bestående värde av riksintresse förutsätter att
strandängar hävdas aktivt, att våtmarker och vassområden bibehålls för fågellivet samt
att vattenkvalitén i Göta Älv förbättras genom fortsatta åtgärder. Av särskilt stor vikt
är att behålla tillräckligt stora kärnområden med strandängar.
Sektor kommunstyrelsen ser positivt på de kompensationsåtgärder som Trafikverket
genomför för det intrång infrastrukturen gör i Ale kommuns strandängar. Eftersom
avtalet innebär att Ale kommuns rådighet över de i avtalet beskrivna markområdena
begränsas under en 25-års period har ett ca 2,8 ha stort område mellan båthamnen och
pendeltågstationen i Nödinge lämnats utanför naturvårdsavtalet. För detta områdes
skötsel skall separat skötselavtal tecknas.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-29 § 230 att återremittera ärendet med
motivering att man bör undersöka möjligheten att komplettera ärendet med ytterligare
information om framtida hanteringsmöjligheter.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, näringslivs- och exploateringschef, 2012-02-23.
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat naturvårdsavtal mellan Ale kommun
och Trafikverket. Avtalet gäller kompensationsåtgärder på delar av Ale kommuns
fastigheter längs Göta älv.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes
ersättare i uppdrag att underteckna avtalet.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att teckna likalydande avtal
som Trafikverket med Västkuststiftelsen för de 2,8 ha som undantagits. Avtalet ska
tecknas på 25 år men vara uppsägningsbart.
Jäv
Åke Niklasson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.
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BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att teckna likalydande avtal
som Trafikverket med Västkuststiftelsen för de 2,8 ha som undantagits. Avtalet
ska tecknas på 25 år men vara uppsägningsbart.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
3. Kommunfullmäktige godkänner upprättat naturvårdsavtal mellan Ale kommun
och Trafikverket. Avtalet gäller kompensationsåtgärder på delar av Ale kommuns
fastigheter längs Göta älv.
4. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande eller dennes
ersättare i uppdrag att underteckna avtalet.
___
Expedieras till:
Näringslivs- och exploateringschefen
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KS § 49

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.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-14 § 25 att bordlägga ärendet.
Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Björn Nilsson (S),
Göran Karlsson (V) och Peter Rosengren (MP) meddelar att de avvaktar
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ställningstagande tills ärendet behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde vad
avser sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden
att ta fram VA-plan 2050 för beslut i kommunfullmäktige i oktober 2012.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande om tillägg och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram VA-plan 2050
för beslut i kommunfullmäktige i oktober 2012.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar anta ny VA-taxa enligt bifogat förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska gälla från och med 2012-03-01.
___
Expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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KS § 50

KS0028/12

Årsredovisning 2011 för Ale kommun och dess bolag
För kommunen och dess bolag är det positiva resultatet 44,3 Mkr och det egna
kapitalet uppgår därmed till totalt 844,2 Mkr.
Ale kommun visar i 2011 års bokslut ett positivt resultat på 47,6 Mkr och kommunens
egna kapital uppgår därmed till 662,4 Mkr. Det budgeterade resultatet är 5 Mkr och ska
reserveras för framtida pensionskostnader. Avvikelsen mot budget är således 42,6 Mkr.
Nettokostnadsandelen exklusive pensionsreservationen uppgår till 96,3 %.
Årets resultat är betydligt lägre än 2010 års resultat på 64,1 Mkr.
I budget 2011 avsattes 5 Mkr för framtida pensionskostnader. Dessa medel kommer
nu att inom kommunens egna kapital reserveras för detta ändamål.
Kommunfullmäktige har i Verksamhetsplan 2011 angivit att ”Över-/underskott som ska
tas med prövas och beslutas av kommunfullmäktige varvid hänsyn tas till om målen är uppfyllda”.
För att kunna ta ställning till ett ekonomiskt resultat måste uppdraget och målet för
verksamheten vara tydligt formulerat och att det skett en återkoppling från nämnden
till fullmäktige om att uppdraget inte kan fullföljas inom den ekonomiska ram som
tilldelats.
År 2011 har präglats av omställningsarbete till de nya organisationerna på såväl politisk
som tjänstemannanivå. Under första halvåret fanns en viss oklarhet om hur den
slutliga resursfördelningen till nämnderna skulle bli. På grund av omorganisationerna
begränsas också möjligheterna något att göra genomträngande analyser av årets
resultat och kostnadsutveckling i förhållande till tidigare år. Nämndernas sammantagna
ekonomiska resultat bör ändå betraktas som gott. Ingen nämnd har någon betydande
budgetavvikelse och det kan också finnas kostnader som inte fullt ut fördelats rätt
mellan nämnderna. I samband med arbetet med budget 2012 gjordes en ingående
genomgång av samtliga nämnders verksamheter och budgetbehov. Eftersom budget
2012 är beslutad med förutsättningar som gavs i det sammanhanget föreslår sektor
kommunstyrelsen att över- och underskott från 2011 års verksamhet inte ska tas med
till 2012.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-02-10.
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-02-28 § 28 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
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Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att sektor kommunstyrelsens beslutssats 3 i beslutsförslaget:
Kommunfullmäktige beslutar att reservera 5 Mkr av årets positiva resultat för framtida
pensionskostnader.
ersätts med:
Kommunfullmäktige beslutar att reservera 10 Mkr av årets positiva resultat för framtida
pensionskostnader.
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att reservera 10 Mkr till den socioekonomiska investeringsfonden från det
egna kapitalet.
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram ett regelverk för hur medlen i den
socioekonomiska investeringsfonden ska användas. Regelverket ska vara antaget i
kommunfullmäktige innan medlen får ianspråktas.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt första egna yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sina andra egna två yrkanden om tillägg och finner
att kommunstyrelsen bifaller desamma.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2011 för kommunen och dess
bolag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att reservera 10 Mkr av årets positiva resultat för
framtida pensionskostnader.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller underskott ska överföras till 2012.
4. Kommunfullmäktige beslutar att reservera 10 Mkr till den socioekonomiska
investeringsfonden från det egna kapitalet.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram ett regelverk för hur
medlen i den socioekonomiska investeringsfonden ska användas. Regelverket ska
vara antaget i kommunfullmäktige innan medlen får ianspråktas.
___
Justerandes sign
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KS § 51

KS0016/12

Överföring av investeringsmedel från 2011 till 2012
I samband med bokslutsberedningen prövas om ej ianspråktagna investeringsmedel får
överföras till kommande år.
Den totala investeringsvolymen uppgick 2011 till 213 299 tkr. Totalt utnyttjades 113
691 tkr. Därmed uppgår resterande ej utnyttjade budgetmedel till 99 608 tkr. Av dessa
föreslås 98 686 tkr överföras till 2012, vilket då skulle ge en total investeringsvolym på
224 513 tkr inklusive leasingbilar och leasingdatorer.
I samband med genomgången har en bedömning gjorts huruvida investeringarna kan
genomföras i den takt som tidigare tänkts. Detta har resulterat i att 27 500 tkr kan
flyttas till 2013. Investeringsvolymen för 2012 blir därmed 192 803 tkr.
Om investeringsplanen genomförs 2012 kommer investeringsvolymen att medföra




ökade driftkostnader för nämnderna med 19,8 mnkr/år på grund av ökade
kapitalkostnader (Kommunens avskrivningar ökar med 15,0 mnkr/år).
att låneskulden ökar med 97,5 mnkr.
att räntekostnaden ökar med 5,5 mnkr/år.

Sektor kommunstyrelsen föreslår att investeringsmedel till ett belopp av 98 686 tkr
överförs från 2011 till 2012.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-02-08.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner överföring av 2011 års investeringsmedel till 2012
med 98 686 tkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner att 27 500 tkr av investeringsmedlen skjuts till
2013 och fastställer därmed 2012 års investeringsvolym, exklusive leasing, till
192 803 tkr enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner överföring av 2011 års investeringsmedel till 2012
med 98 686 tkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner att 27 500 tkr av investeringsmedlen skjuts till
2013 och fastställer därmed 2012 års investeringsvolym, exklusive leasing, till
192 803 tkr enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.
___
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KS § 52

KS0033/12

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2011
Av Verksamhetsplan 2011 framgår att uppföljning av nämndernas internkontrollplaner
ska bifogas budgetuppföljningarna till kommunfullmäktige. I samband med
årsbokslutet lämnas nu dessa uppföljningar av internkontrollen.
Internkontrollplanerna skall säkerställa att de av fullmäktige uppfyllda målen uppfylls
och att verksamheten bedrivs enligt lagar och förordningar på ett ändamålsenligt sätt.
Nämndernas planer för intern kontroll visar på ett systematiskt sätt hur den interna
kontrollen genomförs under året. I bilaga till tjänsteutlåtandet framgår nämndernas
internkontrollplaner för 2011 och hur uppföljningen har genomförts.
Kommunstyrelsens internkontrollplan avser dels den kommunövergripande kontrollen
och dels kontrollen över kommunstyrelsens egen nämndverksamhet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-02-10.
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för
kommunstyrelsen 2011.
2. Kommunfullmäktige godkänner samtliga nämnders uppföljning av
internkontrollplanerna för 2011.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för
kommunstyrelsen 2011.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner samtliga nämnders uppföljning av
internkontrollplanerna för 2011.
___
Expedieras till:
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

18(29)

2012-03-13

KS § 53

KS0034/12

Stöd från ICLD för verksamhet i Moldavien och Botswana
Ale kommun har av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) erhållit stöd
för att genomföra två projekt i Moldavien samt ett projekt i Botswana.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Thomas Sundsmyr, internationell samordnare, 2012-02-15.
Handläggare: Thomas Sundsmyr, internationell samordnare.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge sektor kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra
projekten i enlighet med projektbeskrivningarna.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge sektor kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra
projekten i enlighet med projektbeskrivningarna.
___
Expedieras till:
Internationella samordnaren
Verksamhetschefen för Ale gymnasium

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
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2012-03-13

KS § 54

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.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-14 § 38 att entreprenadformen ”Partnering” ska
tillämpas. Kommunstyrelsen beslutade vidare att medge 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.
Kommunstyrelsen beslutade även att medge att samhällsbyggnadsnämnden får
ianspråkta investeringsmedel på 12 miljoner kronor av investeringsanslaget ”Ny- och
ombyggnad av skolor” för erforderlig planarbete som t.ex. trafikanpassning i samband
med byggnationen av nya Nödingeskolan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

20(29)

2012-03-13

Utbildningsnämnden beslutade 2012-02-22 § 23 att föreslå kommunstyrelsen att nya
Nödingeskolan ska dimensioneras för 450 elever, med en mindre idrottshall och ett
tillagningskök, utan särskilda anpassningar för framtida expansion. Köket ska utrustas
som tillagningskök från start. Utbildningsnämnden beslutade vidare att föreslå
kommunstyrelsen att bevilja utbildningsnämnden att få ianspråktaga investeringsmedel
på 160 miljoner kronor av investeringsanslaget ”Ny- till och ombyggnad av skolor”,
för byggandet av nya Nödingeskolan. Utbildningsnämnden förutsätter att
driftskostnaderna täcks i tilldelad ram av kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att nya Nödingeskolan ska dimensioneras för 450
elever, med en mindre idrottshall och ett tillagningskök. Skolan byggs utan
särskilda anpassningar för framtida expansion. Köket ska utrustas som
tillagningskök från start.
2. Kommunstyrelsen beviljar utbildningsnämnden att få ianspråktaga
investeringsmedel på 160 miljoner kronor av investeringsanslaget ”Ny- till och
ombyggnad av skolor”, för byggandet av nya Nödingeskolan.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att arbetsutskottets första beslutsförslag:
Kommunstyrelsen beslutar att nya Nödingeskolan ska dimensioneras för 450 elever, med en mindre
idrottshall och ett tillagningskök. Skolan byggs utan särskilda anpassningar för framtida expansion.
Köket ska utrustas som tillagningskök från start.
ersätts med:
Kommunstyrelsen beslutar att nya Nödingeskolan ska dimensioneras för 450 elever, med en mindre
idrottshall och ett tillagningskök, utan särskilda anpassningar för framtida expansion.
Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Björn Nilsson (S), Göran Karlsson (V)
och Peter Rosengren (V) 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

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
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BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att nya Nödingeskolan ska dimensioneras för 450
elever, med en mindre idrottshall och ett tillagningskök. Skolan byggs utan
särskilda anpassningar för framtida expansion. Köket ska utrustas som
tillagningskök från start.
2. Kommunstyrelsen beviljar utbildningsnämnden att få ianspråktaga
investeringsmedel på 160 miljoner kronor av investeringsanslaget ”Ny- till och
ombyggnad av skolor”, för byggandet av nya Nödingeskolan.
Reservation
Paula Örn, Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Björn Nilsson (S), Göran
Karlsson (V) och Peter Rosengren (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens första
beslutssats till förmån för Paula Örns yrkande.
Protokollsanteckning
Paula Örn, Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Björn Nilsson (S), Göran
Karlsson (V) och Peter Rosengren (V) lämnar följande protokollsanteckning:
Eftersom inga underlag finns kring hantering och ekonomiska konsekvenser av att
lägga ner delar av Ale Matservice verksamhet är det inte rimligt att fatta beslut om dyra
inköp av tillagningsutrustning. Om och när en förändring av Ale Matservice beslutas
finns gott om tid att utrusta lokaler i en ny skolbyggnad som ska tas i drift hösten
2014.
___
Expedieras till:
Utbildningsnämnden
Sektorschefen för sektor utbildning, kultur och fritid
Fastighetschefen
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
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KS § 55

KS0192/11

Svar på revisorernas granskningsrapport - rutiner för utbetalning av
försörjningsstöd
KPMG AB har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
rutinerna för utbetalning av försörjningsstöd. Syftet med granskningen har varit att
verifiera att det finns riskanalyser, dokumenterade riktlinjer och rutinbeskrivningar
avseende rutinen för utbetalning av försörjningsstöd.
Av KPMG:s rapport framkommer att vissa av de befintliga rutinerna inte föredragits
eller fastställts i nämnden. KPMG påpekar även att de stickprovskontroller som görs
bör dokumenteras och att dokumentationen ska innehålla när kontrollen gjordes, vad
som kontrollerades samt utfallet av kontrollerna. Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden har tagit till sig revisorernas kritik och har vidtagit
erforderliga åtgärder för att uppnå en tillräckligt god internkontroll.
Betydande belopp, drygt 20 Mkr, betalas årligen ut i försörjningsstöd. Det är ytterst
viktigt att internkontrollen fungerar i verksamheter där kontanta medel hanteras.
Behovet av intern kontroll förstärks ytterligare av att verksamheten till största delen är
sekretessbelagd och därmed undgår insyn från en granskande omgivning.
Sektor kommunstyrelsen kan bara bekräfta vikten av god internkontroll. KPMG:s
rapport ger goda riktlinjer för hur sektorn ska kvalitetssäkra sina rutiner och omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden måste tillse att rutiner och dokumentation genomförs.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Helene Ramert, ekonomichef,
2012-02-15.
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen uppmanar omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att sörja för
att den interna kontrollen säkras genom att tillse att rutiner och dokumentation
genomförs enligt plan.
2. Kommunstyrelsen överlämnar svaret till revisorerna
BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppmanar omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att sörja för
att den interna kontrollen säkras genom att tillse att rutiner och dokumentation
genomförs enligt plan.
2. Kommunstyrelsen överlämnar svaret till revisorerna.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
2012-03-13

___
Expedieras till:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Revisorerna
Verksamhetschefen för individ och familjeomsorg
Ekonomichefen
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Utdragsbestyrkande
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KS § 56

KS0256/11

Svar på revisorernas granskningsrapport av omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden - individ- och familjeomsorg
KPMG AB har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
individ och familjeomsorgen inom omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
verksamhetsområde. Av granskningen framgår bl.a. att det inte finns några
dokumenterade uppföljningar som visar vilka vårdresultat som uppnåtts för beslutade
placeringar av vårdbehövande på olika institutioner.
Av det som framgår av rapporten vill revisorerna i övrigt framförallt uppmärksamma
följande:
 Det saknas dokumenterade rutiner för hur förvaltningen ska följa upp
verksamheten och hur återrapportering av politiskt beslutade inriktningar och
mål ska göras.
 Intern uppföljning av de egna stödverksamheterna saknas. Rutiner för detta
måste arbetas fram.
 Fullmäktiges beslut om dokumentation kring hemmaplanslösningar samt
prioritering av dessa insatser följs inte fullt ut.
 Det saknas uppdragsbeskrivning för utförarenheten. Detta ger en osäkerhet i
organisationen för vad deras uppdrag innebär.
Revisorerna önskar kommunstyrelsens kommenterar till rapporten och uppgift om
vilka åtgärder som planeras utifrån de synpunkter som lämnas i rapporten.
Sektor arbete, trygghet och omsorg har tagit fram en handlingsplan som utgår från
dessa punkter. Sektorn konstaterar också att det återstår en del arbete inom vissa
områden innan man når en så optimal kostnadseffektivitet som möjligt. Sektor
kommunstyrelsen anser att omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden måste tillse att
rutiner för uppföljning enligt vad som framförts i revisionsrapporten snarast
genomförs och att nämnden säkerställer ett optimalt resursutnyttjande och
kvalitetssäkring av beslutade åtgärder.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Helene Ramert, ekonomichef,
2012-02-14.
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef.
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Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen uppmanar omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att tillse att
rutiner för uppföljning enligt vad som framförts i revisionsrapporten snarast
genomförs och att nämnden säkerställer ett optimalt resursutnyttjande och
kvalitetssäkring av beslutade åtgärder.
2. Kommunstyrelsen överlämnar svaret till revisorerna.
3. Kommunstyrelsen kallar omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att redovisa de
åtgärder som pekas ut i handlingsplanen på kommunstyrelsens sammanträde i juni.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppmanar omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att tillse att
rutiner för uppföljning enligt vad som framförts i revisionsrapporten snarast
genomförs och att nämnden säkerställer ett optimalt resursutnyttjande och
kvalitetssäkring av beslutade åtgärder.
2. Kommunstyrelsen överlämnar svaret till revisorerna.
3. Kommunstyrelsen kallar omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att redovisa de
åtgärder som pekas ut i handlingsplanen på kommunstyrelsens sammanträde i juni.
___
Expedieras till:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Revisorerna
Verksamhetschefen för individ och familjeomsorg
Ekonomichefen
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Kommunstyrelsen
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KS § 57

KS0004/12

Redovisning av delegeringsbeslut
Markärenden
1. Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av jakträttsupplåtelse, avtal nr 137,
på del av Ale kommuns fastighet Verle 12:2, 2012-02-21
Allmänna ärenden
1. Administrativa chefens yttrande avseende antagande av hemvärnsman,
2012-02-23
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
___
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KS § 58
Delgivningar
Diverse
1. Cryptosporidium i Östersund vintern 2010/2011 – konsekvenser och kostnader av
ett stort vattenburet sjukdomsutbrott, rapport från Livsmedelsverket 2012-02-03
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___
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KS § 59

KS0041/12

Yttrande avseende West Swedens framtida inriktning och organisation
West Swedens styrelse har efter en intern process samt dialogmöten med
kommunalförbund och regioner, sänt ut ett förslag till ändringar av organisation och
arbetssätt till medlemskommunerna för synpunkter.
Förslaget berör tre områden;
Projektverksamheten – West Swedens styrelse föreslår att den är oförändrad men har
för avsikt att förbättra rapportering, analys och uppföljning av projektverksamheten.
Brysselverksamheten – styrelsen föreslår att VD:s stationeringsort ska vara Göteborg.
Nuvarande inriktning på dels projektverksamhet, dels planering och genomförande av
evenemang, studiebesök, vägledning för grupper och enskilda mm ändras.
Projektverksamheten behålls och utvecklas för att stödja Göteborgskontoret. Däremot
försvinner det traditionella representationskontoret och dess funktioner. Istället vill
man erbjuda en gemensam plattform för samverkan och samarbete mellan olika
organisationer, ett ”Västsveriges Hus”. Här ska varje medlem själv kunna välja att ha
egen representation, använda kontorsrum, använda West Sweden som vägledning och
dörröppnare. Göteborgskontoret ansvarar för utbildningsverksamheten.
Medlemsavgiften – föreslås vara oförändrad, 5 kr/ invånare och år för kommuner.
Sektor kommunstyrelsen anser att en förändring av innehåll och fokus i West Swedens
arbete har varit nödvändig länge. Flertalet medlemskommuner inom West Sweden har
sedan 1992 utvecklat betydande erfarenheter och kunskap om EU och transnationellt
samarbete. West Sweden har haft en viktig roll i den processen, men vi uppfattar att
organisationen inte ställt om sitt arbete i tillräcklig omfattning för att matcha de nya
förutsättningarna hos medlemmarna.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef 2012-03-09
Handläggare: Erik Lidberg, kommunchef.
Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar yttrandet om West Swedens framtida inriktning och
organisation.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att
underteckna yttrandet.
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BESLUT
1. Kommunstyrelsen antar yttrandet om West Swedens framtida inriktning och
organisation.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att
underteckna yttrandet.
___
Expedieras till:
West Sweden
Ekonomichefen
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Utdragsbestyrkande

