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KS § 122

KS0014/09

Ev justeringar i dagordningen
Ordföranden föreslår att följande ärende behandlas som extraärende vid dagens
sammanträde:
o Förändrad tidplan för beslut om budget och skattesats för 2010
BESLUT
1. Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
___

Justerandes sign
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KS § 123

KS0015/09

Informationsärenden
a) Medarbetarundersökningen 2009
Sven-Olof Frisk, personalchef redogör kommunövergripande för resultatet av
medarbetarundersökningen som gjordes i våras.
b) Strukturstudie Nödinge
Måns Werner, stadsarkitekt, André Berggren, fysiks planerare och Katarina
Allansson, projektutvecklare redogör för förslaget till strukturstudie för Nödinge.
c) Kompetensstegen
Camilla Andersson, utredare på vård- och omsorgsförvaltningen redovisar
bakgrunden till och vilka aktiviteter som arrangerats med medel från
”Kompetensstegen”.
d) Uppföljningsrapport 3, 2009-06-30
Helene Ramert, ekonomichef redovisar resultatet av uppföljningsrapport 3.
e) Pandimi
Stig Fredriksson, kommundirektör informerar om hur kommunen arbetar med att
förbereda ev Svininfluensa.
f) Gymnasiet
Monica Samuelsson, ordförande i Utbildnings- och kulturnämnden informerar om
att Skolinspektionen stängt en fristående skola som bedriver verksamhet i Ale.
g) SSPF
Jan Skog, oppositionsråd informerar om att det råder oroligheter i Nödinge och
Älvängen bland ungdomarna.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.

Justerandes sign
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KS § 124

KS0080/09

Kommunstyrelsens uppföljningsrapport 3, 2009-06-30
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat uppföljningsrapport för årets sex första
månader. För perioden redovisas en budgetavvikelse på 21,8 Mnkr vilken till största
delen förklaras av den kommungemensamma reserven under särskilda insatser samt
återstående lönereserv efter verkställt löneavtal.
Genom att tillämpa en fortsatt strikt budgetdisciplin ger den aktuella prognosen en
positiv budgetavvikelse för helåret på 27,2 Mnkr utan att extraordinära åtgärder
behöver vidtagas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-07-09
Handläggare: Johan Sandgren, ekonom
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 3
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 3
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 125

KS0041/08

Strukturstudie för Nödinge
På uppdrag av Kommunstyrelsen har en ”Strukturstudie för centrala Nödinge”
arbetats fram i en bred dialog- och samrådsprocess. Uppdraget har varit att, med
utgångspunkt från politiska mål och inriktningar samt gällande planer och
planeringsdokument, ta fram en framtidsbild över den fysiska strukturen i centrala
Nödinge med ett tidsperspektiv fram till år 2020. Samrådsprocessen mm beskrivs i
bilaga till studien.
Strukturstudiens kärna sammanfattas i fem stadsbyggnadsprinciper och framtidsbilden
kompletteras med ett antal illustrationer som underlag för den fortsatta processen. En
viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet är att första etappen blir en utbyggnad i
den södra delen av torget i anslutning till den nya pendeltågstationen.
Kommunförvaltningen och Fastighets AB Balder kommer att bilda en gemensam
arbetsgrupp som tar fram de konkreta förslagen till den första etappens utbyggnad av
kommersiella ytor, lokaler för en samlad kommunförvaltning samt nya bostäder.
Ytterligare parter kan komma att kopplas till arbetet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson, kommundirektör 2009-06-11
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner ”Strukturstudie för centrala Nödinge” som idéoch planeringsunderlag för den fortsatta utvecklingen av Nödinge.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta initiativ och driva
genomförandet i enlighet med strukturstudiens intentioner och principer i nära
samverkan med berörda intressenter.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta initiativ och driva
genomförandet i enlighet med strukturstudiens intentioner och principer i nära
samverkan med berörda intressenter.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner ”Strukturstudie för centrala Nödinge” som idéoch planeringsunderlag för den fortsatta utvecklingen av Nödinge.
___
Exp: Stig Fredriksson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 126

KS0190/08

Investeringsanslag för asfaltering av väg samt komplettering av elljusspår
Kommunstyrelsen godkände utbyggnad av Alebacken på fastigheten Målje 1:93 200906-02. I avtalet med PEAB Sverige AB ingår ett överlämnande av 9 meter bred väg.
Vägen behöver asfalteras efter att arbetet med backen är avslutad.
Elljusspåret i området skärs av genom höjningen av backen och behöver därmed
kompletteras med ytterligare ca 1000 m nytt elljusspår.
En höjning av Alebacken med ca 300 000 m2 rena massor ger en intäkt till kommunen
på ca 2 miljoner kronor. Av dessa medel föreslås att 450 000 kr nyttjas för
komplettering av elljusspåret och 675 000 kr för asfaltering av vägen till området.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-06-04
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska förvaltningen ett investeringsanslag på
450 000 kr för komplettering av elljusspår år 2009.
2. Kommunfullmäktige beviljar tekniska förvaltningen ett investeringsanslag på
675 000 kr för asfaltering av väg till Alebacken år 2010.
3. Kommunfullmäktige noterar att finansiering sker genom erhållna medel för
deponerade massor i Alebacken.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska förvaltningen ett investeringsanslag på
450 000 kr för komplettering av elljusspår år 2009.
2. Kommunfullmäktige beviljar tekniska förvaltningen ett investeringsanslag på
675 000 kr för asfaltering av väg till Alebacken år 2010.
3. Kommunfullmäktige noterar att finansiering sker genom erhållna medel för
deponerade massor i Alebacken.
___
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KS § 127

KS0002/09

Uppföljningsrapport 3, 2009-06-30 med helårsprognos 2009
Uppföljningsrapport 3 är baserad på ekonomiskt utfall t.o.m. juni och nämndernas
prognoser för ekonomi, verksamhetsmått och personal.
I samband med uppföljningsrapport 3 föreslås att Tekniska nämnden tillförs
kompensation för löneavtal 2009 med totalt 204 tkr för Räddningstjänsten. Rapporten
har baserats på den föreslagna justeringen.
Det ekonomiska resultatet per juni uppgår till – 2 214 tkr (–181 tkr i april). Eftersom
kompensationen för löneavtalet budgetmässigt fördelas jämnt är periodens resultat i
själva verket ca 4 Mkr sämre.
I uppföljningsrapport 3 har följande positiva effekter tillkommit:
o Barn- och ungdomsnämnden har minskat sitt prognostiserade underskott med
2 Mkr
o Premierna för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen år 2009 sänks med
0,84 %. Med nuvarande lönesumma ger detta en kostnadssänkning på ca -5
Mkr för 2009. Den förra prognosen för de sänkta arbetsgivaruppgifterna
revideras nu ner till 12 Mkr, varför den totala minskningen nu värderas till 17
Mkr. Detta är en osäker post därför att den beror helt på hur kommunens
lönesumma utvecklar sig under hösten.
o Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att lämna en engångsutdelning
till sina medlemmar. Pengarna betalas ut under 2010 men kan tillföras 2009 års
resultat. Ale kommun kommer att erhålla 1,5 Mkr.
o Kommunen drar tillfälligt ner sin låneskuld och sänker därmed prognosen för
räntekostnaderna med ytterligare 2 Mkr.
Helårsprognosen för 2009 är en budgetavvikelse på –3,4 Mkr. Årets resultat före
avsättning till pensionsreserv prognostiseras till 6,6 Mkr.
Nämnderna har i samband med beslut om uppföljningsrapport 2 framställt ett antal
önskemål som kommunstyrelsens förvaltning föreslår hanteras enligt
ekonomistyrreglerna i Strategisk plan.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-07-10
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen överför 204 000 kr från Kommunstyrelsens anslag för löneavtal
2009 till Tekniska nämnden avseende löneavtal 2009 Räddningstjänsten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2. Kommunfullmäktige godkänner att uppdraget ”Införande av personalkläder inom
vård- och omsorgsförvaltningen” flyttas fram/senareläggs.
3. Kommunfullmäktige beslutar att till Vård- och omsorgsnämnden avsatta medel för
införande av personalkläder inom Vård- och omsorgsförvaltningen ej får
ianspråktas för andra ändamål.
4. Kommunfullmäktige avslår Vård- och omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag
för att täcka kostnader för försörjningsstöd. En översyn av den målgruppsbaserade
resursfördelningsmodellen i denna del kommer att ske i Strategisk plan 2010-2011.
5. Kommunfullmäktige avvaktar med beslut om Utbildnings- och kulturnämndens
anhållan om att övertalig personal och kostnader härför utgår ur Utbildnings- och
kulturnämndens verksamhet fr o m den 1 augusti 2009.
6. Kommunfullmäktige beslutar att målet ”Gymnasiets programutbud ska uppgå till
minst 90% förstahandssökande läsåret 2009/2010” ska revideras i Strategisk plan
2010-2011.
7. Kommunfullmäktige avslår Utbildnings- och kulturnämndens ansökan om
tilläggsanslag med 235 000 kr per år för att bibehålla körkortsutbildning inom
omvårdnadsprogrammet
8. Kommunfullmäktige noterar att Barn- och ungdomsnämnden bedömer sig ha
svårigheter med att nå av Kommunfullmäktige uppställda mål men att nämnden
avstår från att begära en ändring av målen då de nuvarande är efterstävansvärda.
9. Kommunfullmäktige uppmanar Tekniska nämnden att inom tvåårsperioden 20092010 täcka kostnaderna för skogbranden i Nödinge med bland annat intäkter för
skogsavverkning.
10. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder med intäktsfinansierad verksamhet att
beakta reglerna i Strategisk plan angående taxenivåer samt att endast verksamhetens
kostnader finansieras av internpriset.
11. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 3 med en budgetavvikelse på –
3,4 Mkr och ett prognostiserat resultat på 6,6 Mkr.
12. Kommunstyrelsen överlämnar uppföljningsrapport 3 till Kommunfullmäktige och
noterar att den utgör svar på Kommunfullmäktiges uppdrag 2009-06-15 § 111.
___
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med ändring av
arbetsutskottets andra beslutssats att i stället lyda ”Kommunfullmäktige godkänner att
uppdraget ”Införande av personalkläder inom vård- och omsorgsförvaltningen” flyttas
fram till år 2010”
BESLUT
1. Kommunstyrelsen överför 204 000 kr från Kommunstyrelsens anslag för löneavtal
2009 till Tekniska nämnden avseende löneavtal 2009 Räddningstjänsten
2. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 3 med en budgetavvikelse på –
3,4 Mkr och ett prognostiserat resultat på 6,6 Mkr.
Justerandes sign
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3. Kommunstyrelsen överlämnar uppföljningsrapport 3 till Kommunfullmäktige och
noterar att den utgör svar på Kommunfullmäktiges uppdrag 2009-06-15 § 111.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner att uppdraget ”Införande av personalkläder inom
vård- och omsorgsförvaltningen” flyttas fram till år 2010.
2. Kommunfullmäktige beslutar att till Vård- och omsorgsnämnden avsatta medel för
införande av personalkläder inom Vård- och omsorgsförvaltningen ej får
ianspråktas för andra ändamål.
3. Kommunfullmäktige avslår Vård- och omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag
för att täcka kostnader för försörjningsstöd. En översyn av den målgruppsbaserade
resursfördelningsmodellen i denna del kommer att ske i Strategisk plan 2010-2011.
4. Kommunfullmäktige avvaktar med beslut om Utbildnings- och kulturnämndens
anhållan om att övertalig personal och kostnader härför utgår ur Utbildnings- och
kulturnämndens verksamhet fr o m den 1 augusti 2009.
5. Kommunfullmäktige beslutar att målet ”Gymnasiets programutbud ska uppgå till
minst 90% förstahandssökande läsåret 2009/2010” ska revideras i Strategisk plan
2010-2011.
6. Kommunfullmäktige avslår Utbildnings- och kulturnämndens ansökan om
tilläggsanslag med 235 000 kr per år för att bibehålla körkortsutbildning inom
omvårdnadsprogrammet
7. Kommunfullmäktige noterar att Barn- och ungdomsnämnden bedömer sig ha
svårigheter med att nå av Kommunfullmäktige uppställda mål men att nämnden
avstår från att begära en ändring av målen då de nuvarande är efterstävansvärda.
8. Kommunfullmäktige uppmanar Tekniska nämnden att inom tvåårsperioden 20092010 täcka kostnaderna för skogbranden i Nödinge med bland annat intäkter för
skogsavverkning.
9. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder med intäktsfinansierad verksamhet att
beakta reglerna i Strategisk plan angående taxenivåer samt att endast verksamhetens
kostnader finansieras av internpriset.
___

Justerandes sign
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KS § 128

KS0222/03

Regeringens beslut om överklagandet av detaljplan 9, Älvängen centrum,
Frälsegårdsvägen - Folkets hus, Ale kommun
Ordföranden redogör för arbetet med detaljplanerna längs väg E45 och konstaterar att
samtliga detaljplaner nu har vunnit laga kraft.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige noterar att samtliga detaljplaner – 9 stycken – nu godkänts av
kommunen eller som detaljplan 9 av Regeringen.
___
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige noterar att samtliga detaljplaner – 9 stycken – nu antagits av
kommunen och att de vunnit laga kraft.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige noterar att samtliga detaljplaner – 9 stycken – nu antagits av
kommunen och att de vunnit laga kraft.
___

Justerandes sign
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KS § 129

KS0138/07

Detaljplan för Nödinge-Stommen 1:37 vid Backa säteri
Efter diskussion i LSU har förslag om detaljplaneläggning av kommunens fastighet
Nödinge Stommen 1:37 vid Backa gård vuxit fram som tjänstemannaförslag.
Kommunstyrelsens förvaltning, samhällsplaneringsavdelningen, tillstyrker förslag till
detaljplaneläggning för bostadsändamål på del av fastigheten Nödinge Stommen 1:37
vid Baka säteri.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-05-15
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ger Miljö- och byggnämnden i uppdrag att starta
detaljplanearbetet för bostadsändamål på den del av fastigheten Nödinge Stommen
1:37 som undantogs vid detaljpanebeslut 2004-02-23.
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning,
samhällsplaneringsavdelningen i uppdrag att upprätta ett exploateringskonto för
området.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen ger Miljö- och byggnämnden i uppdrag att starta
detaljplanearbetet för bostadsändamål på den del av fastigheten Nödinge Stommen
1:37 som undantogs vid detaljpanebeslut 2004-02-23.
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning, samhällsplaneringsavdelningen i uppdrag att upprätta ett exploateringskonto för området.
___
Exp:
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen

Justerandes sign
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KS § 130

KS0279/07

Svar på revisorernas granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Ale
kommun 2007 samt uppföljningsrapport 2008
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers fick i uppdrag av kommunens
revisorer att genomföra en granskning av Ale kommuns systematiska
arbetsmiljöarbete. Uppdraget var att besvara och bedöma hur kommunstyrelsen
säkerställer att det systematiska arbetsmiljöarbetet är ändamålsenligt utifrån vad
lagstiftning och nämndens mål anger.
Christer Damm och Kjell Stensson fick av revisionsgruppen i uppdrag att följa upp
revisionsrapporten. Resultatet av uppföljningen redovisas i Granskningsrapport,
daterad 2008-11-11.
Rapporten 2007 visar att kommunstyrelsen har säkerställt det kommungemensamma
systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommunens strategiska ledning och styrning av det
systematiska arbetet är organiserat på ett sätt som är en stabil bas för såväl de centrala
som förvaltningarnas arbetsmiljöarbete. Revisionen pekar dock på ett antal
förbättringsområden.
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i denna tjänsteskrivelse utifrån revisionens
anmärkningar förslag till åtgärder för att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse för Stig Fredriksson och Sven-Olof Frisk, 2009-06-04
Handläggare: Sven-Olof Frisk, personalchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom de förslag till åtgärder som kommunstyrelsens
förvaltning redovisat med anledning av föreliggande granskningar av det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
2. Kommunstyrelsen antar föreliggande tjänsteskrivelse som sitt svar till
Kommunrevisionen med anledning av granskningsrapporterna.
___

Justerandes sign
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BESLUT
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom de förslag till åtgärder som kommunstyrelsens
förvaltning redovisat med anledning av föreliggande granskningar av det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
2. Kommunstyrelsen antar föreliggande tjänsteskrivelse som sitt svar till
Kommunrevisionen med anledning av granskningsrapporterna.
___
Exp:
Revisorerna
Samtliga förvaltningschefer
Personalchefen
Arbetsmiljöansvarig personalspecialist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 131

KS0091/09

Avrapportering och uppföljning av investeringen Storgårdens förskola
Enligt Strategisk plan skall det för varje specifikt investeringsprojekt upprättas en
kalkyl. Efterkalkyl skall upprättas när investeringen slutförts och redovisas till
Kommunstyrelsen.
Projektet ”Storgårdens förskola” startade 2007 och blev färdigställt februari 2008.
Totala kostnaden för projektet blev 21 407 tkr. Differensen mellan för- och efterkalkyl
blev 3 407 tkr. Enligt den analys som fastighetsavdelningen, Tekniska förvaltningen
har utfört, har följande punkter orsakat att projektet blev dyrare:
1. Förkalkylen utformades efter en uppskattning som byggdes på tidigare
projekt (Mor Annas förskola) vilket orsakat fel kostnadsbedömning
2. Entreprenadkostnaderna blev dyrare p.g.a. högkonjunkturen.
3. Man missade en del kostnader i investeringsäskandet (t.ex. markarbete,
anslutningsavgifter och detaljplanekostnader).
Med anledning av denna händelse har fastighetsavdelningen utformat en process som
skall beskriva hur man med hjälp av ett systematiskt sätt hanterar ett projekt.
Processen beskriver alla detaljer från förkalkyl till slutrapportering/efterkalkyl.
Kommunstyrelsens förvaltning ser med tillfredställelse på en förbättrad
investeringskalkylering och uppföljning. Fördyrade projekt ger ökade
investeringsutgifter, vilket in sin tur ger ökade driftkostnader för verksamheten. Även i
de sedvanliga uppföljningsrapporterna till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige
kommer en förbättrad rapportering att ske.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-07-06
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen noterar informationen och uppmanar nämnderna att upprätta
fullständiga kalkyler för kommande projekt såväl för investeringsutgiften som för
framtida driftkostnader.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen och uppmanar nämnderna att upprätta
fullständiga kalkyler för kommande projekt såväl för investeringsutgiften som för
framtida driftkostnader.
___
Exp: Samtliga nämnder, Helene Ramert, Sten Åhrman
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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KS § 132

KS0098/09

Förslag till komplettering av VästBus-avtalet med Västra Götalandsregionen
Föreligger förslag till komplettering av VästBus-avtalet med Västra Götalandsregionen,
inkom till Kommunstyrelsen 2009-04-24.
Det sedan 2005 gällande VästBus-avtalet reglerar huvudmännens ansvar för barn och
ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik. Avtalet mellan
Västar Götalandsregionen och de 49 kommunerna bygger på sju sammansatta
riktlinjer.
Nu förslås en komplettering av avtalet, enligt skrivelse daterad 2008-08-15. Enligt
skrivelsen har informellt en ordförandegrupp bildats för att diskutera
regiongemensamma frågor och vidare utvecklingsarbete. Avsaknaden av ett
övergripande formellt uppdrag till ordförandegruppen har dock skapat osäkerhet kring
mandat och riskerar på sikt försvaga det goda samarbetet. Därför förslås i ett tillägg i
nu gällande riktlinje 7 (som gäller uppföljning av riktlinjer), om att bilda en styrgrupp
med ansvar för den länsvisa utvecklingen.
Vid GR:s förbundsstyrelse 2009-04-03, togs beslut om att godkänna förslag till
komplettering av VästBus-avtalet med Västra Götalandsregionen samt att
rekommendera medlemskommunerna att godkänna förslaget.
Ärendet har remitterats till Vård- och omsorgsnämnden, som vid sitt sammanträde
2009-06-11, § 76, beslutade att ställa sig bakom förslaget till komplettering av VästBus
–avtalet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-07-07
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till komplettering till VästBus-avtalet med
Västra Götalandsregionen, enligt bilaga daterad 2008-08-15
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till komplettering till VästBus-avtalet med
Västra Götalandsregionen, enligt bilaga daterad 2008-08-15
___
Exp: VästKom
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KS § 133

KS0156/07

Planprogram för bostäder och hästgård, Starrkärr 1:3
Programmets syfte är att utreda möjligheten för boende kombinerat med hästhållning
på del av fastigheten Starrkärr 1:3. Området är ca 16 ha stort och ligger i utkanten av
Starrkärrs by ca 3 km från Älvängen utmed Starrkärrsvägen.
Planerat bostadsområde innebär en komplettering av landsbebyggelsen och
programmet följer intentionerna enligt Ale ÖP 07. Området föreslås bebyggas med ca
10 friliggande villor uppe mot bergssluttningen i sydvästligt sluttande läge. Husen ska
anpassas till landskapet och topografin i möjligaste mån så att det öppna landskapet i
området bevaras.
Respektive fastighet kommer att ingå med en andel i en gemensam hästanläggning
med var sin hästplats, d v s 10 hästplatser. Planen föreslår att de nya bostäderna får
byggas förutsatt att de boende är medveten om att allergiproblem kan förekomma
p.g.a. hästarna. De rekommenderade skyddsavstånden för en mindre hästanläggning
på upp till 10 hästplatser, enligt Kommunfullmäktige antagna rapporten ”Hästar och
bebyggelse”, gäller 100 meter från stall/gödselhantering och 50 meter från område där
häst vistas och betar. Stallet föreslås placeras utmed den nya vägen upp till de
planerade bostäderna i anslutning till Ollebergen och kommer att byggas 100 meter
från lantbruksfastigheten Starrkärr 2:2s boendebyggnad och ca 100 meter från den nya
bebyggelsen. Ett större avstånd på över 200 meter är tilltaget till bostadsfastigheten
Starrkärr 9:2 för att minimera riskerna av allergenspridning då de tidigt påtalat att en i
familjen är hästallergiker. För att minska påverkan av hästverksamheten för de boende
norr och söder om stallet föreslås träd planteras mellan stallet och fastigheterna.
Biltrafiken in till programområdet leds via en enskild väg från Starrkärrsvägen. En ny
väg föreslås ansluta till den befintliga vägen ca 140 meter från fastigheten Starrkärr 2:2.
Planprogrammet bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan enligt
behovsbedömningen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-08-04
Handläggare: André Berggren, fysisk planerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med PBL 5:20 genomföra samråd med
berörda parter om rubricerat planprogramförslag och att förslaget inte innebär
någon betydande miljöpåverkan.
2. Kommunstyrelsen beslutar att samråd ska ske under augusti/september månad
2009.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med PBL 5:20 genomföra samråd med
berörda parter om rubricerat planprogramförslag och att förslaget inte innebär
någon betydande miljöpåverkan.
2. Kommunstyrelsen beslutar att samråd ska ske under augusti/september månad
2009.
___
Exp:
Miljö- och byggförvaltningen
Samhällsplaneringsavdelningen, André Berggren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 134

KS0134/08

Fastställande av servicedeklarationer inom Kommunstyrelsens ansvarsområden
Kommunstyrelsen beslutade 2008-09-16 att det initialt inom styrelsens ansvarområde
tas fram servicedeklarationer för följande områden:
•
•
•

Tillgänglighet och bemötande (extern mot medborgarna och
kommunövergripande)
Förköpsärenden (extern mot medborgarna)
IT-service/stöd (intern mot kommunens IT-användare).

Förslag till servicedeklarationer har utarbetats inom Kommunstyrelsens förvaltning
efter inhämtande av underlag från Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott,
medborgare och medarbetare.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Gunilla Hall, 2009-07-03
Handläggare: Gunilla Hall, kvalitetschef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa framtagna servicedeklarationer för
Tillgänglighet och bemötande samt Förköpsärenden att gälla från 2009-09-01.
2. Kommunstyrelsen uttalar att servicedekalrationen för Tillgänglighet och
bemötande är av kommunövergripande karaktär och därmed gäller för hela
förvaltningsorganisationen.
3. Kommunstyrelsen noterar servicedeklarationen för IT-service/stöd.
___
Kommundirektören informerar om att servicedeklarationen för Tillgänglighet och
bemötande har reviderats efter arbetsutskottets sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa framtagna servicedeklarationer för
Tillgänglighet och bemötande samt Förköpsärenden att gälla från 2009-09-01.
2. Kommunstyrelsen uttalar att servicedekalrationen för Tillgänglighet och
bemötande är av kommunövergripande karaktär och därmed gäller för hela
förvaltningsorganisationen.
3. Kommunstyrelsen noterar servicedeklarationen för IT-service/stöd.
___
Exp:
Medborgarkontoret
Kvalitetschefen
IT-chefen
Samhällsutvecklingsavdelningen
Samtliga förvaltningar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 135

KS0024/09

Vård- och omsorgsnämndens yttrande över Jämförelsenätverket Västkusts
rapport avseende ekonomiskt bistånd
Sveriges Kommuner och Landsting överlämnade 2009-01-26 Jämförelsenätverket
Västkusts rapport med den jämförelse som gjorts mellan nätverkets kommuner
rörande ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Rapporten presenterades i form av
ett utkast för nätverkets styrgrupp den 16 januari 2009.
Jämförelserna omfattar följande tre områden:
1. Resurser, personal och utbetalat bistånd
2. Arbetsprocesser
3. Brukarfokus
Kommunstyrelsen informerades om rapporten vid sitt möte den 10 februari och
rapporten hade dessförinnan remitterats till Vård- och omsorgsnämnden för yttrande
senast den 2009-05-29.
Vård- och omsorgsnämnden yttrande 2009-05-26, sammanfattas i följande analys med
förändringsförslag.
Bistånd per invånare och förändring
Här har Ale en låg kostnad per invånare, vilket är resultatet av ett långsiktigt och
metodiskt utvecklingsarbete på försörjningsstödsenheten.
Biståndet ökade under 2007 jämfört med 2006 och här behövs det ett fortsatt
utvecklingsarbete tillsammans med arbetsmarknadsenheten, AF, FK och sjukvården.
Via samordningsförbundet har försörjningsstödsenheten 2 pågående projekt med
dessa samarbetspartners. Inom kommunen är det mycket angeläget med ett tydligare
uppdrag för arbetsmarknadsenheten i förhållande till försörjningsstödsenheten för att
möta behoven.
Bidragsmånader per invånare och förändring
Här är Ale bedömd på en medelnivå men det är endast två kommuner som har färre
bidragsmånader och långt under de tre högsta kommunerna. Tiden har dock ökat
något mellan 2006 och 2007, vilket ger anledning till en närmare granskning om
ökningen fortsätter.
Kostnad per bidragsmånad och förändring
Här har Ale låg kostnad. I likhet med de övriga kommuner utom två så har Ale en
ökande trend här.
Handläggningstid
Här är Ale bedömd att ha en medelnivå på handläggningstid. Det är endast en
kommun som har kortare handläggningstid medan övriga har längre. För Ales del så
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(31)

Sammanträdesdatum
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fungerar nuvarande handläggningstid bra eftersom det finns möjlighet till omedelbara
akuta tider.
Andel beslut som överklagas
I det gamla datasystemet gick det inte att få fram uppgifter om överklagade beslut. I
det nya verksamhetssystemet som togs i bruk i slutet av 2008 finns den möjligheten att
ta fram överklagade beslut från och med 2009.
Antal hushåll med ek bistånd 1/12 –07, andel hushåll som har haft lång tid av
ekonomiskt bistånd den 31/12, och andel hushåll med ekonomiskt bistånd 1/9 –07 till
1/9 –08
Här ligger Ale lågt på samtliga tre variabler.
Andel tid med brukare
Här har Ale en låg brukartid. Det finns dock ingenting i undersökningen som pekar på
att kommuner med hög brukartid har lägre kostnader eller nöjdare brukare. För Ales
del är det ett medvetet val hur man fördelar sin arbetstid och relaterat till arbetsmetod
och hand-läggarmetodik.
Mätperioden var inte en representativ arbetsvecka på grund införande av nytt
datasystem.
Nöjd Brukarindex
Även om Ale ligger på medelnivå så finns ambitionen att hela tiden förbättra
verksamheten och få nöjdare brukare. En återkommande enkätundersökning bör
utvecklas och införas som en del av verksamheten.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Gunilla Hall, 2009-06-28
Handläggare: Gunilla Hall, kvalitetschef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen noterar rapporten.
2. Kommunstyrelsen noterar Vård- och omsorgsnämndens analys av rapporten och
redovisade förbättringsförslag.
3. Kommunstyrelsen notera särskilt vård- och omsorgsnämndens uppfattning att det
är mycket angeläget med ett tydligare uppdrag för arbetsmarknadsenheten i
förhållande till försörjningsstödsenheten för att möta behoven och att denna fråga
är aktuell inom styrelsens förvaltning.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar rapporten.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2. Kommunstyrelsen noterar Vård- och omsorgsnämndens analys av rapporten och
redovisade förbättringsförslag.
3. Kommunstyrelsen notera särskilt vård- och omsorgsnämndens uppfattning att det
är mycket angeläget med ett tydligare uppdrag för arbetsmarknadsenheten i
förhållande till försörjningsstödsenheten för att möta behoven och att denna fråga
är aktuell inom styrelsens förvaltning.
___
Exp:
Vård- och omsorgsnämnden
Personalchefen
Kvalitetschefen

Justerandes sign
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PROTOKOLL

25(31)

Sammanträdesdatum
2009-08-18

KS § 138

KS0124/09

Avtal avseende fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i
Göteborgsregionen, etapp 4 (2010-01-01--2011-12-31)
En avtalstext för fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen
under åren 2010-01-01—2011-12-31 föreligger. Avtalet omfattar yrkesinriktad regional
yrkesutbildning som omfattas av statsbidrag enligt förordning (2009:43) samt
gemensamt beslutade yrkesutbildningar inom den reguljära kommunala
vuxenutbildningen enligt förordning om kommunal vuxenutbildning (2002:1012).
Avtalet syftar till att bidra till uthållig tillväxt i Göteborgsregionen.
Kommunens vuxenutbildning befinner sig i en trängd ekonomisk situation. Med den
neddragning som skett och sker under 2009 bedömer dock Utbildnings- och
kulturförvaltningen att verksamheten kommer att kunna finansiera Ale kommuns del
av samverkansavtal, etapp 4, motsvarande ca 900 000 kr/år. Utbildnings- och
kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen godkänna och underteckna avtalet (Dnr
UKN0060/09, § 96). Om Ale kommun inte skriver på avtalet innebär det att
kommunens invånare inte kan utnyttja dessa utbildningar under två år. Dessutom är
det angeläget att samverkansmöjligheterna inom GR kan fortsätta för att möta den
omstrukturering av arbetsmarknaden som Göteborgsregionen står inför.
Kommunstyrelsens förvaltning förordar därför också att Kommunstyrelsen godkänner
och undertecknar avtalet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-08-11
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen godkänner och undertecknar avtal avseende fördjupad regional
satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen, Etapp 4.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Utbildnings- och kulturnämnden att finansiera de
kostnader som är förknippade med avtalet inom nämndens budget åren 2010 och
2011.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner och undertecknar avtal avseende fördjupad regional
satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen, Etapp 4.
Justerandes sign
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2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Utbildnings- och kulturnämnden att finansiera de
kostnader som är förknippade med avtalet inom nämndens budget åren 2010 och
2011.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.
___
Exp:
Utbildnings- och kulturnämnden
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Justerandes sign
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KS § 139

KS0095/09

Delegeringsbeslut 2009
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 2009-06-16 §§ 110-121
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-08-06 §§ 122-139
Förordnande
Kommunstyrelsens ordförandes beslut att utse tf kommundirektör v 27-30.
Kommundirektörens beslut att utse tf förvaltningschef för miljö- och
byggförvaltningen v 27, 29-30 och 33.
Kommundirektörens beslut att utse tf förvaltningschef för barn- och
ungdomsförvaltningen v 27, 29-32.
Kommundirektörens beslut att utse tf förvaltningschef för tekniska förvaltningen v 2733.
Kommundirektörens beslut att utse tf förvaltningschef för vård- och
omsorgsnämnden v 29-31.
Kommundirektörens beslut att utse tf personalchef v 26-27, 30-32.
Kommundirektörens beslut att utse tf ekonomichef v 26 och 29-31.
Allmänna ärenden
Arbetsmarknadschefens beslut om ”Lokal överenskommelse om sysselsättning inom
jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas.
Kommundirektörens beslut om yttrande över ansökan om tillstånd till
övervakningskameror vid Aroseniusskolan.
Administrative chefens beslut om yttrande avseende antagande av hemvärnsman.
Ekonomiärenden
Kommundirektörens beslut om tecknande av kommunens plusgiro, bankgiro samt
bankkonto.
Ekonomichefens beslut om utbetalning av vägbidrag.
Ekonomichefens beslut om bemyndigande att utkvittering av värdepost m m.
Markärende
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om inlösen av mark för E45 (Surte 3:36)
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om fastighetsreglering (Utby 3:117)
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om uthyrning av bostad (Utby 2:31)
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om att avstå förköpsärenden.
Justerandes sign
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Exploateringsansvarigs beslut m uppsägning av lägenhetsarrende (arrende nr 69).
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign
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KS § 140
Delgivningar
Cirkulär
Cirkulär 09:22 Ny bygglovsblankett – förenklade rutiner för redovisning av
kommunernas uppgiftslämnande till statliga myndigheter samt
blankett för ajourhållning av lägenhetsregister.
Cirkulär 09:31 Rakel – vems ansvar?
Cirkulär 09:32 Arbetsdomstolens dom 2009 nr 33 Tolkning av AB § 4 mom. 2 om
arbetsgivares förhandlingsskyldighet innan beslut fattas om
provanställning av arbetstagare.
Cirkulär 09:33 Ersättning för juridisk rådgivning och konsultverksamhet
Cirkulär 09:34 Nytt avtal om skolkopiering läsåret 2009-2010
Cirkulär 09:35 En ny Offentlighets- och sekretesslag
Cirkulär 09:37 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2010
Cirkulär 09:38 Reviderade arbetsgivaravgifter samt engångsutdelning av tillgångar till
SKLs medlemmar
Cirkulär 09:39 Överenskommelser om ändringar i AGS-KL
Cirkulär 09:40 Hur hanteras arbetsrättsliga diskrimineringstivister?
Cirkulär 09:41 Nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor,
fritidshem och förskoleklasser.
Cirkulär 09:42 Engångsutdelning från SKL till förbundets medlemmar.
Cirkulär 09:43 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – ändring i SoL
Kallelser/protokoll
Minnesanteckningar från Ägarrådet 21 april 2009.
Minnesanteckningar från Ägarrådet 25 maj 2009.
Protokoll från Västtrafiks årsstämma 29 maj 2009.
Protokoll från Kommunforskning i Västsverige Ideell Förenings årsmöte 6 maj.
Protokoll från arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor 25 maj 2009.
Protokollsutdrag från Regionstyrelsen § 96
Protokollsutdrag från Regionstyrelsen § 98
Protokollsutdrag från Sveriges Kommuner och Landsting (styrelsens beslut nr 5)
Protokoll från Länsstyrelsens inspektion enligt förmynderskapsförordningen.
Minnesanteckningar från Regionala ägarrådet och Västtrafik den 17 juni.
Minnesanteckningar från Regionala ägarrådet den 17 juni.
Diverse
Boverkets rapport från framgångsfaktorer för översiktsplanering.
Den innovativa kommunen – Lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning.
Västtrafiks årsredovisning 2008.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

30(31)

Sammanträdesdatum
2009-08-18

Utvärdering av arbetet med LUPP år 2007-2009 o Ale kommun.
Stiftelsen Håll Sverige Rents utmärkelse av årets kommun.
Gryaabs uppföljningsrapport 1 2009.
Rikstrafikens årsredovisning 2008.
Nyckeltal Försörjningsstöd i Göteborgsregionen 2008.
Västtrafiks trafikförsörjningsplan 2010.
De bortglömda barnen – dokumentation från länskonferens i Göteborg 27 maj 2009.
Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008.
Konjunkturbarometer för Västsverige.
Delårsrapport januari-mars 2009 för Västra Götalandsregionen.
Skrivelse från Christian Wivensson ang vindkraftspark på fastigheten Gräfsnäs 4:7 mfl.
Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting ang pandemin.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___
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Sammanträdesdatum
2009-08-18

KS § 141

KS0019/08

Förändrad tidplan för beslut om budget och skattesats för 2010
Av den strategiska planen framgår att Kommunfullmäktige i juni 2009 ska se över
budgetramarna för år 2010 med anledning av att en ny befolkningsprognos tagits fram.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-15 § 112 att beslut om skattesats, resultat- och
balansbudget, ekonomistyrregler och ramändringar med anledning av
målgruppsförändringar för år 2010 fattas vid Kommunfullmäktiges möte i september
år 2009.
Företrädare för Regeringen har nyligen aviserat att kommunerna kan komma att
tillföras nya medel inför år 2010. I avvaktan på att Regeringen lämnar sin höstbudget i
slutet av september föreslås därför att Kommunfullmäktige väntar med att fatta beslut
om skattesats, resultat- och balansbudget, ekonomistyrregler och ramändringar med
anledning av målgruppsförändringar för år 2010 till Kommunfullmäktiges möte i
oktober.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-08-17
Handläggare: Stig Fredriksson, kommundirektör
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att beslut om skattesats, resultat- och balansbudget,
ekonomistyrregler och ramändringar med anledning av målgruppsförändringar för
år 2010 fattas vid Kommunfullmäktiges möte i oktober 2009.
___
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