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Sammanträdesdatum
2009-12-15
Mötesrum Hövdingasalen, Nödinge, kl 17:00 - 18:00

Plats och tid:

Beslutande och
tjänstgörande ersättare:

Närvarande ersättare och
övriga deltagande:

Jarl Karlsson (S), ordf

Jan Skog (M)
Viveca Arvidsson (S) tjg ers
Sten-Åke Overborn (C) tjg ers
Ulf-Göran Solving (AD) tjg ers
Rolf Engström (S)
Tore Berghamn (FP) tjg ers
Johnny Sundling (V) tjg ers
Ingela Nordhall (AD)
Eje Engstrand (S)
Monica Samuelsson (S)
Thor Eliasson (S)
Torbjörn Köre (MP)
Stig Fredriksson, kommundirektör
Maria Olegård, kommunsekreterare

Utses att justera:

Jan Skog

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge, 2009-12-17

Underskrifter:
Sekreterare:

Paragrafer:

Maria Olegård
Ordförande:

Jarl Karlsson
Justerande:

Jan Skog
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Sammanträdesdatum
2009-12-15

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2009-12-15

Datum för anslags uppsättande:

2009-12-18

Förvaringsplats för protokollet:

Datum för anslags nedtagande: 2010-01-11

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge

Underskrift:

Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utdragsbestyrkande
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KS § 218

KS0277/09

Nämndplan och budget för Kommunstyrelsen 2010
Den strategiska planen för 2009-2010 innebär en tydlig inriktning på tillväxt och
utveckling för Ale, men ställer också krav på ökad effektivitet och snabbare
omställningsförmåga i den kommunala organisationen. Kommunstyrelsens förvaltning
har arbetat fram förslag till nämndplan med målsättningen att Kommunstyrelsen med
vision 2020 som utgångspunkt ska utveckla dels sin roll som samordnare,
initiativtagare och pådrivare och dels den roll som omfattas av Kommunstyrelsens
uppsiktsansvar och ansvar för den ekonomiska förvaltningen.
Förslaget till nämndplan ligger inom de ekonomiska ramar som fastställts av
Kommunfull-mäktige. Den strategiska planen innebär ett antal nya initiativ och ett
flertal ambitionshöjningar, vilket ställer stora krav på prioriteringar. Kostnaderna för
tomställda lokaler har inte inarbetats i budgeten. Nivån på dessa kostnader beror på i
vilken takt lokaler kan avvecklas. Medel för att täcka kostnaderna för tomställda
lokaler måste vid varje besluts- och rapporttillfälle finnas reserverade inom anslaget för
särskilda insatser.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson, kommundirektör, 2009-12-06
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar redovisat förslag till nämndplan och budget för 2010.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens presidium att inom ramen för
avsatta 6,0 Mkr utveckla och prioritera insatser för att minska effekterna av
arbetslösheten.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommundirektören att efter samråd med berörda
chefer fördela de särskilt avsatta medlen för tillväxt mellan
samhällsplaneringsavdelningen, miljö- och byggförvaltningen samt tekniska
förvaltningen.
___
Kommundirektören informerar om att MBL-förhandling enligt §§ 19 och 11
avslutades 2009-12-14.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen antar redovisat förslag till nämndplan och budget för 2010.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens presidium att inom ramen för
avsatta 6,0 Mkr utveckla och prioritera insatser för att minska effekterna av
arbetslösheten.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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3. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommundirektören att efter samråd med berörda
chefer fördela de särskilt avsatta medlen för tillväxt mellan
samhällsplaneringsavdelningen, miljö- och byggförvaltningen samt tekniska
förvaltningen.
___
Exp:
KSF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 219
Ordföranden informerar och önskar God Jul
Jarl Karlsson, ordföranden informerar om frågor som kommer att vara aktuella 2010
och önskar Kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och tjänstemän en God jul och ett
gott nytt år.
Jan Skog, vice ordförande önskar ordföranden en God jul och ett gott nytt år.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

