PROTOKOLL

1(17)

Sammanträdesdatum
2008-01-15
Alerummet - Alafors, kl 08:30 - 11:00

Plats och tid:

Beslutande och
tjänstgörande ersättare:

Elaine Björkman (s), ordf
Jan Skog (m)
Jarl Karlsson (s)
Roland Wall (c)
Sune Rydén (kd) tjg ers
Rolf Engström (s)
Rose-Marie Fihn (fp)
Göran Karlsson (v)
Ingela Nordhall (ad)
Eje Engstrand (s)
Monica Samuelsson (s)

Närvarande ersättare och
övriga deltagande:

Viveka Arvidsson (s)
Eva Eriksson (s)
Elena Fridfelt (c)
Sune Rydén (kd)
Thor Eliasson (s)
Tore Berghamn (fp)
Johnny Sundling (v)
Ulf-Göran Solving (ad)
Lars-Helge Johansson (s)
Torbjörn Köre (mp)
Stig Fredriksson, kommundirektör
Maria Olegård, kommunsekreterare
Helene Ramert, ekonomichef § 1
Sten Åhrman, budgetchef § 1
Stefan Tingberg, Komrev § 1 a
Lennarth Nilsson, Revisionen § 1 a
Gert Karlsson, Revisionen § 1 a

Utses att justera:

Jan Skog

Justeringens plats och tid:

Medborgarkontoret, Nödinge 2008-01-17

Underskrifter:
Sekreterare:

Paragrafer:

Maria Olegård
Ordförande:

Elaine Björkman
Justerande:

Jan Skog
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Sammanträdesdatum
2008-01-15

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2008-01-15

Datum för anslags uppsättande:

2008-01-18

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningskontorets lokaler, Ale Torg

Datum för anslags nedtagande: 2008-02-11

Underskrift:

Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2008-01-15

KS § 1
Informationsärende
a) Ny Revisionsbyrå
Lennart Nilsson, ordförande revisionen informerar om att det genom ny
upphandling bytt auktoriserad revisor till KPMG Bohlins AB.
b) Verksamhetskostnader och kvalité jämfört med liknande kommuner
Stefan Tingberg från Komrev presenterar sin analys av kommunens
verksamhetskostnader och kvalitet i jämförelse med andra liknande kommuner.
c) Finansiella profilen och ekonomiska jämförelser
Helene Ramert, ekonomichef och Sten Åhrman, budgetchef presenterar
kommunens finansiella profil i jämförelse med övriga GR-kommuner och Västra
Götalandsregionen samt presenterar ekonomiska jämförelser för Ale kommun.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KS § 2
Information från Kommunalråden och Kommundirektören
Jarl Karlsson (s) och Jan Skog (m) samt kommundirektör Stig Fredriksson redogör för
aktuella ärenden.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2008-01-15

KS § 3

Dnr KS0197/07

Extra sammanträde med Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår ett extra Kommunstyrelsesammanträde den 22 januari 2008 kl
8.30 för att behandla ”Bandyhalls-ärenden”.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KS § 4

Dnr KS0175/07

Ale kommuns handlingsprogram 2008-2011 enligt Lagen om skydd mot olyckor
samt lagen om extraordinär händelse
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) skall varje svensk kommun fastställa
ett handlingsprogram för varje ny mandatperiod. Syftet med handlingsprogrammet är
dels att kartlägga hur man kan förebygga olyckor som kan leda till räddningsinsats, dels
hur man i kommunen organiserar sin räddningstjänst.
Lagen om extraordinär händelse (2006:544) syftar till att kommuner och landsting skall
minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer
i fred.
I handlingsprogrammet sammanvävs båda lagarna i ett tydligt dokument som visar
vilka mål säkerhetsarbetet i Ale kommun strävar mot under perioden 2008-2011.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2007-10-24
Handläggare: Charlott Klug, brotts- och säkerhetshandläggare
Kommunfullmäktige beslutade 2007-12-10 § 165 att återremittera ärendet till
Kommunstyrelsen för att följande ska tydliggöras: pkt 1.2.3 Kommunens tillsynsansvar
över det brandförebyggande arbetet 4 stycket om begreppet tilsynen även omfattar
kommunens åtagande enligt lag (2000:778) om skydd mot olyckor 3 kap Kommunens
skyldigheter förebyggande verksamhet 4 § 3 stycket. Om man kommer fram till att det
inte behövs något kommunalt register skall det framgå hur kommunen skall hantera
sitt åtagande enligt ovan nämnda lag.
Ärendet har därefter behandlats av Kommunstyrelsens förvaltning och kompletterats
med skrivelse daterad 2007-12-20 som svar på återremissen.
Yrkande
Elaine Björkman, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige antar handlingsprogrammet enligt Lagen om skydd mot
olyckor samt lagen om extraordinär händelse för perioden 2008-2011.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar handlingsprogrammet enligt Lagen om skydd mot
olyckor samt lagen om extraordinär händelse för perioden 2008-2011.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 5

Dnr KS0265/07

Planläggning öster om Kärrvägen, mellan Myrvägen och Tallstigen, i Nol
Vattenfall har för avsikt att bygga om sina två parallella luftledningar om 20 kV genom
Nol. I samband med detta har frågan om kabelläggning förts fram från Einar
Gustafsson och Ale kommun, då luftledningarna inte bör vara kvar ur bl a
landskapssynpunkt. Förutom för befintlig bebyggelse skulle en kabelläggning också
vara positiv för det framtida bostadsområdet i nordost, B8 LunnavägenBryggarebacken. Einar Gustavsson och Ale kommun har utifrån detta diskuterat ett
förslag till förtätning med villatomter inom området öster om Kärrvägen.
En av förutsättningarna för byggnation inom detta område är att luftledningarna markförläggs. Diskussioner har förts med Vattenfall och möjligheter finns att genomföra en
markförläggning av deras luftledningar om ekonomiska förutsättningar skapas.
Ekonomiska förutsättningar kan skapas genom en exploatering i området.
Kommunstyrelsens förvaltning, samhällsplaneringsavdelningen, gör bedömningen att
en prövning av ändrad markanvändning och en utökning av planlagd mark för
ytterligare bebyggelse bör göras genom upprättande av en ny detaljplan. Planarbetet
bör omfatta området mellan bebyggelsen på Myrvägen och Tallvägen. Lämplig
avgränsning av planområdet och utformning av villabebyggelsen sker i detaljplaneskedet. Platsen för planområdet redovisas på bilaga 1.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2007-11-23
Handläggare: Ann-Marie Carlsson, översiksplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsplaneringsavdelningen att förhandla med
Vattenfall om markförläggning av befintliga luftledningar, från Kärrvägen i söder
till Ale Elförening i norr.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till miljö- och byggförvaltningen att påbörja detaljplaneläggning för att utreda möjligheterna till en förtätning, lämplig avgränsning av
planområdet och utformning av villabebyggelsen.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsplaneringsavdelningen att upprätta ett
exploateringskonto för området.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsplaneringsavdelningen att förhandla med
Vattenfall om markförläggning av befintliga luftledningar, från Kärrvägen i söder
till Ale Elförening i norr.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

9(17)

Sammanträdesdatum
2008-01-15

2. Kommunstyrelsen uppdrar till miljö- och byggförvaltningen att påbörja detaljplaneläggning för att utreda möjligheterna till en förtätning, lämplig avgränsning av
planområdet och utformning av villabebyggelsen.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsplaneringsavdelningen att upprätta ett
exploateringskonto för området.
Protokollsanteckning
Ordföranden tillåter Torbjörn Köre (mp) att göra följande protokollsanteckning:
Till beslutets andra beslutssats görs tillägget ”och utformning av villabebyggelse med
utgångspunkt i begreppet ekologisk byggnation”.
___
Exp:
Einar Gustavsson
Vattenfall
Ale Elförening
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen
Samhällsplaneringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KS § 6

Dnr KS0145/07

Markoption för och utbyggnad av Ale Torg Nord
Ale Exploatering AB har inkommit med förfrågan om markoption och planläggning
för utbyggnad av Ale Torg Nord. Utbyggnadsförslaget presenterades för
representanter från Ale kommun 2007-10-12.
För att kunna bedöma utbyggnadsförslaget föreslås att Ale kommun först utför en
strukturstudie för Nödinge centrala delar. Under utredningstiden föreslås att den
kommunägda mark som erfordras för Ale Exploatering AB:s utbyggnadsförslag
reserveras till slutligt ställningstagande föreligger.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2007-11-22
Handläggare: Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med ställningstagande till Ale Exploatering
AB:s förslag till utbyggnad av Ale Torg Nord.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att under
år 2008 utföra en strukturstudie över Nödinges centrala delar enligt intentionerna i
föreliggande tjänsteskrivelse.
3. Kommunstyrelsen beslutar att reservera den kommunägda mark som erfordras för
Ale Exploatering AB:s utbyggnadsförslag tills slutligt ställningstagande till förslaget
föreligger.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med ställningstagande till Ale Exploatering
AB:s förslag till utbyggnad av Ale Torg Nord.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att under
år 2008 utföra en strukturstudie över Nödinges centrala delar enligt intentionerna i
föreliggande tjänsteskrivelse.
3. Kommunstyrelsen beslutar att reservera den kommunägda mark som erfordras för
Ale Exploatering AB:s utbyggnadsförslag tills slutligt ställningstagande till förslaget
föreligger.
___
Exp:
Ale Exploatering AB
Samhällsplaneringsavdelningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2008-01-15

KS § 7

Dnr KS0253/07

Kaffeavdrag för Kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskott,
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige mandatperioden 2007-2010
Vart fjärde år beslutar Kommunstyrelsen om förtroendevaldas ersättning för kaffe
m.m. vid sammanträdena. Respektive nämnd fattar liknande beslut.
Då det inte skett någon stor kostnadsutveckling sedan senaste beslutet 2003 föreslår
Kommunstyrelsen förvaltning att samma summor vidhålls även under innevarande
mandatperiod.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2007-11-19
Handläggare: Maria Olegård, kommunsekreterare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen tar under mandatperioden 2007-2010 ut en ersättning för kaffe
med följande belopp:
- Arbetsutskottets ledamöter 400 kr/person och år (motsvarande 2 träffar/mån)
- Personalutskottets ledamöter 200 kr/person och år
- Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 200 kr/person och år
- Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 200 kr/person och år
2. Kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att följa Kommunstyrelsens
beslut.
___
Yrkande
Jarl Karlsson lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att se över rimligheten på
kostnadsnivåerna.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att se över rimligheten på
kostnadsnivåerna.
___
Exp:
Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 8

Dnr KS0240/07

Flytt av Ale kommuns officiella anslagstavla
Regler om att kommunerna ska ha en officiell anslagstavla fördes in i 1953-års
kommunallag och har sedan dess behållts. Anslagstavlans betydelse är av juridisk
karaktär eftersom den bildar utgångspunkt för beräkning av tiden för överklagande
av fullmäktiges och nämnders beslut. På den officiella anslagstavlan kungörs
fullmäktiges sammanträden. Dessutom anslås justering av fullmäktiges, styrelsens och
nämnders protokoll. Även andra, mer externa, myndigheter kan ha rätt att få en
handling anslagen på kommunens anslagstavla.
För att ändamålet med anslagstavlan ska uppnås bör anslagstavlan sättas upp på
lämplig plats, förslagsvis i entréhallen kommunens centrala förvaltning.
I Ale kommun har den officiella anslagstavlan varit placerad i kommunhuset i
Alafors. För att förbättra service och tillgänglighet gentemot kommuninvånarna
kommer ett Medborgarkontor inrättas vid Ale torg. I samband med detta förslås den
officiella anslagstavlan flyttas till Medborgarkontorets entréhall, från och med 200801-01.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2007-11-12
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att Ale kommuns officiella anslagstavla placeras i
Medborgarkontorets entréplan, från och med 2008-01-01.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att Ale kommuns officiella anslagstavla placeras i
Medborgarkontorets entréplan, från och med 2008-01-01.
___
Exp:
Samtliga förvaltningar
Bibilioteket i Nödinge

Justerandes sign
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KS § 9

Dnr KS0267/07

Svar på remiss om regionalt samarbete kring våldsutsatta kvinnor - våld i nära
relationer
Förslag till regionalt samarbete kring våldsutsatta kvinnor – våld i nära
relationer har tagits fram på uppdrag av Göteborgsregionens sociala
styrgrupp. Ärendet handlar om hur medlemskommunerna dels kan
samarbeta för att förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor och barn och dels
hur stödet till männen ska
kunna utvecklas. I Göteborgsregionens arbetsgrupp gör man bedömningen
att det finns goda motiv för ett regionalt samarbete både när det gäller att
kvalitetsutveckla och stödja socialtjänstens insatser och när det gäller de
operativa insatserna, särskilt för männen. I regionens remisskrivelse noteras
att insatser för män är svagt utvecklade och måste förbättras och bli
tillgängliga för män i alla delar av Göteborgsregionen. Man förutsätter att
insatser för kvinnor och barn kan klaras av i den egen kommunen men att
insatser för män kan utvecklas och förstärkas.
I ärendet lämnas följande förslag som Göteborgsregionens kommuner har att ta
ställning till
1) Att Göteborgsregionens medlemskommuner ska etablera ett kommungemensamt
kunskapscentrum – våld i nära relationer.
2) Att dessa kommuner utvecklar och förstärker verksamheten för män
genom att samarbeta med Utväg.
Kommunernas svar ska vara GR tillhanda senast den 31 januari 2008.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-01-07
Handläggare: Birgitta Fredén, folkhälsoplanerare
Yrkande
Jan Skog lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen beslutar att stödja deltagande från Ale kommuns sida i
uppbyggnad av ett kompetenscentrum i Göteborgsregionen. Däremot avslås
deltagande i sambete med Utväg eftersom Ale tillsammans med Kungälv under
2008 håller på att gemensamt bygga upp ett kriscentrum för män.

Justerandes sign
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PROTOKOLL

14(17)

Sammanträdesdatum
2008-01-15

BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att stödja deltagande från Ale kommuns sida i
uppbyggnad av ett kompetenscentrum i Göteborgsregionen samt att Ale kommun
är intresserad av att inledningsvis följa utvecklingen med Utväg men inte aktivt
deltaga pga av eget påbörjat arbete.
___
Exp:
GR

Justerandes sign
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KS § 10
Delgivningar
Cirkulär
Cirkulär 07:53 Kommunal fastighetsskatt
Cirkulär 07:57 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och
syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
Cirkulär 07:58 Hyreshöjnng fr o mm 2008-01-01 för lokaler med avtal knutna till
konsumentprisindex, KPI
Cirkulär 07:59 Klargörande av villkoren för samverkan mellan kommuner och
fristående skolor.
Cirkulär 07:60 Överenskommelse om ny klassificering, Arbetsidentifikation
kommuner och landsting (AID-KL).
Cirkulär 07:62 Jobbgaranti för ungdomar
Cirkulär 07:63 Överenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor – ÖLA
07 – träffade mellan Arbetsgivarförbundet Pacta och Facket för
Service och Kommunikation (SEKO) respektive Fastighetsanställdas
förbund och Svenska Transportarbetareförbundet.
Cirkulär 07:64 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen
2008.
Cirkulär 07:65 Överenskommelse rörande RiB 07 med Brandmännens Riksförbund
Cirkulär 07:66 Genomförandet av ramdirektivet för vatten och kommunal
representation i vattendelegationerna.
Cirkulär 07:67 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik- och
kulturskolorna läsåret 2007/08
Cirkulär 07:68 Procentsatser år 2008 för beräkning av pensionsavgifter för
avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL
Cirkulär 07:69 Arbetsdomstolens dom 2007 nr 88. Huruvida föreningsrättskränkning
m m skett av SAC-syndikalisterna och en av dess medlemmar under
pågående stridsåtgärd.
Cirkulär 07:70 Basbelopp för år 2008
Cirkulär 07:72 Frågor och svar om LAS
Cirkulär 07:73 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2008.
Cirkulär 07:76 Budgetförutsättningar för åren 2008-2010
Cirkulär 07:78 Nyheter angående avgifter för livsmedelskontroll
Cirkulär 07:79 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL
Cirkulär 07:80 Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkoren för
avtalsgruppsjukförsäkring – AGS-KL m m.
Cirkulär 07:84 Redovisningsfrågor år 2007 och 2008
Cirkulär 08:03 Nya regler för kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.
Justerandes sign
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Protokoll/minnesanteckningar
1.
2.
3.
4.

Minnesanteckningar Västtrafiks Ägarråd 1 november.
Minnesanteckningar från Gryaab AB den 22 november.
Minnesanteckningar från Grefab den 26 november.
Protokollsutdrag från Utbildnings- och kulturnämnden § 91, GRs
rekommendation till betalningsmodell för kranskommnerna med anledning av
indraget statsbidrag för ISGR.

Diverse
1.
2.
3.
4.

Gryaabs uppföljningsrapport 3 och månadsrapport per 2007-10-31
Skrivelse från Västra Götalands Kreditgarantiförening
Riksdagens Årsbok 2006/07 – på lätt svenska
Skrift från Sveriges Kommuner och Landsting om den kommunala revisionens
förtroende.
5. Skrift från Västra Götalandsregionen om Smart Energi – strategi för ett bättre
klimat och en starkare ekonomi.
6. Tack-kort från Göte Bernhardsson.
7. Julkort från Vänorterna Kaufungen och Bertinoro.

BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign
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KS § 11
Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-12-04 § 193-197
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-12-11 § 198-210
Markärende
Exploateringsingenjörens beslut om upplåtelse mark – Clear Channel AB
Mark- och exploateringsingenjörens beslut att avstyrka kommunalt förköp nr 80107/07 och 110/07.
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om markbyte Nödinge 38:17
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om hyreskontrakt med inlöst fastighet, Surte
1:49
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om hyreskontrakt med inlöst fasighet,
Tollered 1:516.
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om hyreskontrakt med inlöst fastighet, Utby
1:32.
Ekonomiärende
Ekonomichefens beslut om vägbidrag till Slittorps vägsamfällighet.
Allmänna ärenden
Arbetsmarknadschefens överenskommelse med Arbetsförmedlingen om jobb- och
utvecklingsgarantin.
Kommundirektörens beslut att utse tf chef för Vård- och omsorgsförvaltningen 27
december 2007-2 januari 2008.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

