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Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge

Underskrift:

Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

3(17)

Sammanträdesdatum
2009-05-12

KS § 86

Nya ersättare i Kommunstyrelsen .........................................................................4

KS § 87

Fastställande av dagordning ..................................................................................5

KS § 88

Informationsärenden..............................................................................................6

KS § 89

Mark för verksamheter för Ale kommun 2009-2015 ............................................7

KS § 90

Samråd angående förslag till "Vindbrukplan" - Tematiskt tillägg till
översiktsplanen" för Kungälvs kommun ...............................................................8

KS § 91

Förslag till yttrande över Västtrafiks förslag till Trafikförsörjningsplan 2010 ...10

KS § 92

Förslag till yttrande över förslag till klimatstrategi för Västra Götaland ............12

KS § 93

Förslag om att undersöka möjligheterna till en omlokalisering av motorbana
från Nödinge till Bohus .......................................................................................14

KS § 94

Delgivningar.........................................................................................................15

KS § 95

Redovisning av delegeringsbeslut .......................................................................16

KS § 96

Åtgärder med anledning av arbetsmarknadsläget................................................17

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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KS § 86
Nya ersättare i Kommunstyrelsen
Jarl Karlsson hälsar de nya ersättarna Paula Örn (S) och Sten-Åke Oveborn (C)
välkomna till Kommunstyrelsen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 87

KS0014/09

Fastställande av dagordning
Ordföranden föreslår att följande ärenden läggs till på dagens ärendelista:
o Information från GR:s styrelsemöte den 7-8 maj (Information)
o Åtgärder med anledning av arbetsmarknadsläget (Beslut)
BESLUT
1. Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KS § 88

KS0015/09

Informationsärenden
Västtrafiks ägarfråga
Ulrika Bokeberg från Västra Götalandsregionen redogör för de olika alternativen av
ägarförhållanden av Västtrafik i framtiden. Hon redogör även kort för förslaget till ny
Kollektivtrafiklag.
Mark för verksamheter
Lennart Nilsson och Pernilla Rokosa från samhällsplaneringsavdelningen informerar
om förslaget till program för Mark för verksamheter.
Medborgarpanel II
Stefan Lydén, förvaltningssekreterare informerar om resultatet av Medborgarpanel II
som handlade om demokratin i Ale.
GR:s styrelsemöte den 7-8 maj
Jarl Karlsson, ordförande informerar om aktuella frågor från GR:s styrelsemöte den
7-8 maj.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KS § 89

KS0165/08

Mark för verksamheter för Ale kommun 2009-2015
Kommunfullmäktige antog i september 2007 en ny översiktsplan, Ale ÖP 07 och i
anslutning till denna har behovet av ett politiskt beslutat styrdokument för
etableringsbar mark för verksamhetsutvecklingen i Ale kommun aktualiserats. Frågan
har diskuterats i kommunens styrgrupp för samhällsutveckling varefter uppdraget att
arbeta fram ett förslag till program för verksamhetsmark i Ale kommun lämnats till
samhällsplaneringsavdelningen.
Programmet, Mark för verksamheter har remitteras till samtliga kommunala nämnder
och bolag samt för kännedom givits Ale Elförening. Dokumentet skall slutligen antas
av kommunfullmäktige.
Till utgångspunkt för verksamhetsmarksplaneringen som sträcker sig fram till 2015
ligger Ale ÖP 07 och Ale kommuns nya Vision 2020 samt strategisk plan för 2009 som
beskriver att Ale kommun alltid skall ha minst 10 hektar exploateringsklar
verksamhetsmark tillgänglig.
Programmet innehåller målsättningar för Ale kommuns verksamhetsmark och
redovisar planerad verksamhetsmark för perioden 2009 - 2015. Programmet kommer
att ligga till grund för Ale kommuns förvaltningars planering av respektive verksamhet
samt för dialog med marknaden.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-04-09
Handläggare: Pernilla Rokosa, planeringssekreterare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antager föreliggande program, Mark för verksamheter
gällande Ale kommun för åren 2009-2015.
2. Kommunfullmäktige beslutar att programmet skall revideras vartannat år i
samband med budgetarbetet.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antager föreliggande program, Mark för verksamheter
gällande Ale kommun för åren 2009-2015.
2. Kommunfullmäktige beslutar att programmet skall revideras vartannat år i
samband med budgetarbetet.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 90

KS0060/09

Samråd angående förslag till "Vindbrukplan" - Tematiskt tillägg till
översiktsplanen" för Kungälvs kommun
Kungälvs kommun har översänt samrådshandling för ” Tematiskt tillägg till översiktsplanen” för yttrande.
Huvudsyftet med vindbruksplanen är att den skall utgöra underlag för en strukturerad
utbyggnad av vindkraft i kommunen och för en effektiv och konsekvent hantering av
detaljplaner, bygglov och andra ärenden om vindkraft.
Kungälvs kommun har en väl förankrad positiv syn på vindkraftens utveckling och de
allmänna målen inom energiområdet är en utgångspunkt för synen på vindkraftens
utveckling. Kommunplan KP 2000 anger följande: ”Andelen förnyelsebar energi bör
öka.” och ”Utvecklandet av vindkraft bör främjas i enlighet med energiplanen.” I KP
2000 redovisas ett antal tänkbara områden för vindkraftsetablering.
Planförslaget redovisar nitton områden. Fjorton av dessa områden inrymmer endast
enstaka verk (1-3) och fyra större områden mellan 4-10 verk samt ett havsbaserat
med
ca 20 verk. Totalförsvarets intressen förhindrar utbyggnad inom sex områden
(reservområden). I dagsläget återstår tretton områden med en potential om femtio
verk. Om dessa byggs ut motsvarar det en elproduktion som motsvarar att Kungälv
kan bli självförsörjande.
Områdenas avgränsning skall tolkas som ungefärlig och preliminär. Inför
detaljplanering av områdena måste avgränsning studeras närmare. Etablering av nya
bostäder bör undvikas inom 500 m från utbyggnadsområden eller befintliga
vindkraftverk.
Generellt kan noteras att samtliga områden ligger väster om Göta älv och endast ett,
område Ä, Örevattenåsen, kan anses ha påverkan på landskapsbilden visuellt även från
alesidan, se kartbilaga 1 och 2. Området berörs av riksintresse för naturvård, friluftsliv,
totalförsvaret och även Solbergs by med kulturvärden av riksintresse och Göta
älvdalen.
Enligt analysen bedöms en grupp om ca tio verk vara möjligt för Örevattenåsen.
Totalförsvaret har intressen som omöjliggör utbyggnad i dagsläget i de västra delarna
och denna del ska ses som ett reservområde tills vidare. Från den östra sidan om älven,
Häljered-Älvängen-Kattleberg, kommer vindkraftverken att vara mycket synliga.
Beroende på storlek och antal kan de dominera landskapsbilden och upplevas
främmande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ale kommun är intresserad att även i fortsättningen ta del av framtida
utbyggnadsplaner av vindkraftverk inom område Ä, Örevattenåsen.
Kommunstyrelsens förvaltning har i bifogat yttrande betonat vikten av de mellankommunala frågorna beträffande vindbruk.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är viktigt att det tas ett överordnat grepp
beträffande vindkraftsetableringar inom regionen och i Västra Götalands län så att de
väsentligaste större natur- och friluftområdena inte påverkas då det är en kommunövergripande och regional fråga.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-04-08
Handläggare: Ann-Marie Carlsson, översiktsplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsens förvaltnings yttrande över ”
Tematiskt tillägg till översiktsplanen” för Kungälvs kommun, som sitt eget.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna yttrandet.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsens förvaltnings yttrande över ”
Tematiskt tillägg till översiktsplanen” för Kungälvs kommun, som sitt eget.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna yttrandet.
___
Exp:
Kungälvs kommun
Länsstyrelsen
Miljö- och byggförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Samhällsplaneringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 91

KS0255/08

Förslag till yttrande över Västtrafiks förslag till Trafikförsörjningsplan 2010
Västtrafik har tagit fram en preliminär Trafikförsörjningsplan för 2010 som lyfter fram
förslag som bedömts som nödvändiga eller angelägna att genomföra.
De förslag som Ale kommun bedömer skall genomföras är.
 Direkttur Lilla Edet – Nödinge, linje 600X
 Fler tågstopp i Älvängen
Förvaltningen bedömer att linje 600X skulle underlätta för elever att nå Ale
gymnasium och minska antalet stående resenärer på linje 600. Kommunkostnad för
linjen fördelas mellan Ale kommun och Lilla Edets kommun och beräknas totalt till
300 tkr.
Fler tågstopp i Älvängen skulle göra att fler resenärer kan välja att ta tåget nu när Bana
Väg i Västprojektet orsakar långa köer. Detta ger också möjlighet att få trafikanter att
ändra resvanor och välja ett snabbt kollektivtrafikalternativ.
För övrigt ser Ale kommun fram mot resultaten i de utredningar som Västtrafik arbetar
med och som berör Ale kommun.
 Fria resor för pensionärer (65+) inom Ale kommun
 Utredning om 2 kuponger inom Ale
 Förlängd bytestid för resa inom Ale
 Skolkorten också ska gälla kvällstid
 Trafikräkning på linjerna 406, 407, 434 och 435
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-04-08
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande över Västtrafiks förslag till
Trafikförsörjningsplan 2010 som sitt eget.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande yrkar bifall till arbetsutskottet med följande tillägg:
1. Kommunstyrelsen noterar att buss 610 kommer att stanna på samtliga hållplatser i
Alvhem fr o m den 18 juni.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande över Västtrafiks förslag till
Trafikförsörjningsplan 2010 som sitt eget.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
3. Kommunstyrelsen noterar att buss 610 kommer att stanna på samtliga hållplatser i
Alvhem fr o m den 18 juni.
___
Exp:
Västtrafik

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 92

KS0054/09

Förslag till yttrande över förslag till klimatstrategi för Västra Götaland
Västra Götalandsregionen har översänt, Förslag till klimatstrategi för Västra Götaland
för yttrande. Synpunkter på klimatstrategin ska vara Regionkansliet tillhanda senast
2009-05-15.
Klimatstrategin för Västra Götaland måste engagera många aktörer för att arbetet med
att skapa ett samhälle där beroendet av fossil energi har brutits ska bli framgångsrikt.
Offentliga och privata aktörer måste komma överens om konkreta åtgärder och ta
ansvar för att de genomförs. Klimatstrategin beskriver övergripande hur arbetet med
att radikalt minska Västra Götalands beroende av fossil energi senast 2030 ska gå till.
Förslaget ansluter till Vision Västra Götaland och är förenligt med EUs och Sveriges
klimatpolitiska målsättningar.
Målet för klimatarbetet i Västra Götaland är att minska klimatpåverkan genom
energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi samtidigt som hållbar
tillväxt med nya jobb skapas.
Strategins intentioner är att engagera många aktörer i regionen för att skapa ett
samhälle där beroendet av fossil energi har brutits och i samarbete göra handlinsplaner
och överenskommelser. Förslaget att från mål och handlingsplaner gå vidare i
uppföljningsbara överenskommelser kommer säkerligen att driva arbetet framåt inom
komplexa områden där många aktörer är involverade.
Arbetssättet som föreslås kommer att bidra till att minska klimatförändringen och
kommunerna får stöd att komma vidare inom områden som ligger utanför den
enskilda kommunens möjligheter.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-04-08
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande över förslag till klimatstrategi för
Västra Götaland
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören eller deras ersättare att underteckna yttrandet
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BESLUT
1. Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande över förslag till klimatstrategi för
Västra Götaland
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören eller deras ersättare att underteckna yttrandet
___
Exp:
Västra Götalandsregionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 93

KS0321/01

Förslag om att undersöka möjligheterna till en omlokalisering av motorbana
från Nödinge till Bohus
Kommunstyrelsens förvaltning har på uppdrag av kommunstyrelsen undersökt
möjligheten till omlokalisering av motorbanan i Nödinge. Förvaltningen lämnar nu
förslag på ett läge öster om Jennylunds ridklubb i Bohus. Fastigheten, Jennylund 1:4,
ägs av Ale kommun och är en nedlagd grusgrop som har en areal på ca 10 ha.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-04-09
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att
upprätta ett förslag till planprogram för motorbana omfattande del av fastigheten
Jennylund 1:4.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsplaneringsavdelningen att upprätta ett
exploateringskonto för det aktuella området.
___
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
___
Exp:
Samhällsplaneringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 94
Delgivningar
Cirkulär
Cirkulär 09:20
Cirkulär 09:21
Cirkulär 09:23
Cirkulär 09:24
Cirkulär 09:25

Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador
på kommunala anläggningar
Arbetsdomstolens dom 2009 nr 22 angående avskedande av
kommunanställd som under arbetstid druckit alkohol i bilen och
därefter dömts till grovt rattfylleri.
Vårpropositionen 2009
Kommunal fastighetsavgift, ny prognos för 2009
Budgetförutsättningar för åren 2009-2012

Kallelser/protokoll
1. Protokoll från Renovas styrelse 2009-03-11
2. Protokollsutdrag från GR – MISTRA-ansökan om Centrum för hållbar
stadsutveckling
3. Kallelse till Grefabs styrelse den 5 maj.
4. Kallelse till GRs styrelse den 8 maj.
Diverse
1. Länsstyrelsens rapport – Bostadsmarknadsundersökningen 2009.
2. Synpunkter från Ale kommun på Lilla Edets Energiplan.
3. CEMR:s deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå.
4. Skrivelse från arbetslaget på barn- och fritidsprogrammet på Ale gymnasium.
5. Skrivelse från fackförbundet SSR ang konsekvensbeskrivning gällande neddragning
0,8 skolkurator på Ale gymnasium.
6. Skrivelse från fackförbunden ang budgetanpassning för Ale gymnasium.
7. Kartläggning av kommunens samverkan med civilsamhället.
8. En rapport från Global Forum 2007 om vår tids ödesfrågor.
9. SKLs årsredovisning 2008.
10. Rapport från FoU i Väst – De förstår alla situationer.
11. Ekonomisk årsredovisning för 2008 från Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn.
12. Konkurrensverkets rapport – Åtgärder för bättre konkurrens.
13. Rapport från Barnombudsmannen 2009.
14. Gryaabs årsredovisning 2008.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 95

KS0095/09

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut
skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen
får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen
fritt att återkalla lämnad delegering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-21 § 74
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-28 § 75-82
Markärenden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Exploateringsingenjörens uppsägning av jordbruksarrende (arrende nr 114)
Exploateringsingenjörens uppsägning av lägenhetsarrende (arrende nr 24)
Exploateringsingenjörens upplåtelse av mark (arrende nr 142)
Exploateringsingenjörens upplåtelse av mark (arrende nr 26)
Exploateringsingenjörens upplåtelse av mark (arrende nr 21)
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om uthyrning av bostad, Skårdal 4:86.
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om ledningsrätt, Nol 3:10
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om avtal om fördelning av kostnader och
byggrätter inom Bohus Skans.
9. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om uthyrning av bostad, Skårdal 4:86
10. Mark- och exploateringsansvarigs försäljning av mark, Knaptorp 1:9.
11. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om inlösen av mark, Surte 1:12.
12. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om inlösen av mark, Skårdal 4:65.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 96

KS0107/09

Åtgärder med anledning av arbetsmarknadsläget
Arbetslösheten stiger snabbt i landet, regionen och i Ale kommun. Särskilt oroande är
den snabba ökningen av ungdomsarbetslösheten (18-24 år) som nu uppgår till 9,2 % i
Ale och som fortsätter att stiga. Kommunstyrelsens presidium har fått i uppdrag att
arbeta fram åtgärder för att möta arbetsmarknadssituationen. Presidiet har biträtts av
en tjänstemannagrupp med deltagare från kommunens olika verksamheter och från
arbetsförmedlingen. Inriktningen på föreslagna åtgärder är att dämpa effekterna för
individen av arbetslöshet och fokus är att rikta insatserna i första hand till ungdomar.
1,5 mkr finns reserverade inom 2009 års budget för förstärkning av åtgärder inom
arbetsmarknadsområdet. I detta skede föreslås att 1 mkr av dessa disponeras och
tillförs kommunstyrelsens förvaltning arbetsmarknadsenheten. Prognoserna över
skatteintäkternas utveckling har reviderats ner kraftigt. Kommunstyrelsens förvaltning
anser att en mycket kraftig restriktivitet måste råda när det gäller nya åtaganden i denna
situation. Förvaltningen ser det samtidigt som angeläget att agera förebyggande även
av ekonomiska skäl och tillstyrker därför att åtgärder sätts in för att dämpa effekterna
av den stigande arbetslösheten. Förslagen till åtgärder finns beskrivna i bifogad pm.
Kärnan är utveckling av ett förslag som kallas Alelotsen och innebär att kommunen
börjar agera med arbetslösa ungdomar redan från dag 1 av arbetslöshet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Sven-Olof Frisk, 2009-05-08
Handläggare: Stig Fredriksson, kommundirektör
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisat förslag till åtgärder med anledning av
arbetsmarknadsläget enligt pm 2009-05-08.
2. Kommunstyrelsen tillför kommunstyrelsens förvaltning arbetsmarknadsenheten 1
mkr för finansiering av projektet Alelotsen. Finansiering sker ur anslaget för
särskilda insatser.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisat förslag till åtgärder med anledning av
arbetsmarknadsläget enligt pm 2009-05-08.
2. Kommunstyrelsen tillför kommunstyrelsens förvaltning arbetsmarknadsenheten 1
mkr för finansiering av projektet Alelotsen. Finansiering sker ur anslaget för
särskilda insatser.
___
Exp: Lennart Bergius, Sven-Olof Frisk, Helene Ramert
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

