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KS § 120

Dnr KS.2016.113

Mål och strategier för lokalförsörjning i Ale kommun
Ärendet
Ale kommun står inför en spännande framtid med ökande befolkning och tillväxt.
Förändringen ställer stora krav på en långsiktig planering och tydliga
ställningstaganden i strategiska frågor. Genom ett strukturerat långsiktigt arbete
kan dessa behov tillgodoses. Kommunen är i början på en process där dessa
strukturer etableras och implementeras. Förslagen har kommit så långt att arbetet
enligt principerna kan starta. Efterhand kommer reglerna att utvecklas och
förtydligas.
I strategier för lokaler fastställs ett antal viktiga principer som lokalplaneringen
baseras på.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-29 § 55 att bordlägga ärendet till
kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2016.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande, 2016-03-18
Mål och strategier för lokalförsörjning i Ale kommun 2016-2026,
2016-03-18
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-03-29 § 55

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna mål och
strategier för lokaler.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att följande text läggs till i stycket under punkten Överkapacitet
för att möta oplanerade variationer i tillväxten på sidan två i mål och strategier för
lokalförsörjning i Ale kommun 2016-2026:
Kommunens skoltomter skall i möjligaste mån förberedas så att paviljonger motsvarande upptill
4 klassrum enkelt kan ställas upp på lämplig yta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar
åt kommunstyrelsen att presentera ett reviderat dokument på
kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2017.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Robert Jansson (SD) yrkar att styckena under punkterna Större förskoleenheter för
rationell drift och Sammanslagning av mindre skolverksamheter för rationell drift på sidan 3:
Större förskoleenheter för rationell drift
Många av dagens förskoleenheter är byggda på sjuttiotalet vilket medför att det är dags för större
planerat underhåll. Många enheter är också byggda med teknik som innebär att energiåtgången
är mycket stor. Det finns därmed stora möjligheter att på ett ekonomiskt sätt förändra beståndet
av förskolor.
Idag finns det i Ale kommun förskolor som har mellan 2 och 6 avdelningar. Det ä mer
rationellt och mindre sårbart med större enheter. Arbetet ska aktivt inriktas på att ersätta
mindre enheter med större. Detta kan ske genom att mindre enheter byggs ut om det finns
möjligheter eller att enheterna läggs ner.
Målsättningen är att kommunens förskolor har 6 – 10 avdelningar
Sammanslagning av mindre skolverksamheter för rationell drift
Mindre skolverksamheter har svårt att möta nya krav på pedagogisk bemanning. Mindre skolor
är också mer sårbara och mindre rationella. Skolorna bör därför ha minst två paralleller. I
nuläget är det framförallt Albo- och Garnvindeskolan i Skepplanda som inte bedrivs på ett
optimalt sätt.
Målsättningen är att alla skolverksamheter ska ha lokaler som baserat på senare
förordningsändringar och i övrigt är rationella senast 2020
stryks.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Robert Jansson (SD) yrkar att följande text läggs till i stycket under rubriken
Avveckling av lokaler som på sikt är för dyra att renovera och driva på sidan 4 i mål och
strategier för lokalförsörjning i Ale kommun 2016-2026:
Byggnader med historiskt och kulturellt värde skall undantas i denna bedömning.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Robert Janssons första yrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget första tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Ordförande ställer proposition på Robert Janssons tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget andra tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande text läggs till i stycket under punkten
Överkapacitet för att möta oplanerade variationer i tillväxten på sidan två i mål och
strategier för lokalförsörjning i Ale kommun 2016-2026:
Kommunens skoltomter skall i möjligaste mån förberedas så att paviljonger motsvarande upptill
4 klassrum enkelt kan ställas upp på lämplig yta.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige efter ovanstående tillägg
beslutar att godkänna mål och strategier för lokaler i enlighet med
kommunstyrelsens förslag 2016-06-07.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen
att presentera ett reviderat dokument på kommunfullmäktiges sammanträde i
mars 2017.
Reservation
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för
egna yrkanden och med följande motivering:
Vi vänder oss emot en centralisering som detta innebär. Det är inte rimligt att
ställa upp ett så fyrkantigt krav. Det kan bli ett dråpslag för mindre enheter som
ligger utanför tätort eller i de mindre orterna där nedläggning kan bli följden.
Vi anser att byggnader med historiskt och kulturellt värde fortsatt ska kunna vara
en viktig del i att serva kommunens invånare även om de inte är lika effektiva som
en nybyggd byggnad.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
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