PROTOKOLL

1(20)

Sammanträdesdatum
2008-06-03
Alerummet - Alafors, kl 08:30 - 10:50

Plats och tid:

Beslutande och
tjänstgörande ersättare:

Jarl Karlsson (s), ordf

Jan Skog (m)
Elaine Björkman (s)
Roland Wall (c)
Kjell Klerfors (kd)
Eva Eriksson (s) tjg ers
Tore Berghamn (fp)
Göran Karlsson (v) ej § 107 c och § 121
Ingela Nordhall (ad)
Eje Engstrand (s)
Monica Samuelsson (s)
Johnny Sundling (v) tjg § 107 c och § 121

Närvarande ersättare och
övriga deltagande:

Eva Eriksson (s)
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
Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef § 107 a
Bert Andersson,
Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig § 107 a
Håkan Spång, administrativ chef § 107 b
Gunilla Hall, kvalitetschef § 107 c

Utses att justera:

Jan Skog

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, 2008-06-04

Underskrifter:
Sekreterare:

Paragrafer:

Maria Olegård
Ordförande:

Jarl Karlsson
Justerande:

Jan Skog

107-121

PROTOKOLL

2(20)

Sammanträdesdatum
2008-06-03

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2008-06-03

Datum för anslags uppsättande:

2008-06-05
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Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
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Maria Olegård
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2008-06-03

KS § 107
Informationsärende
a) Detaljplan 9 med tillhörande genomförandeavtal
Bert Andersson, Lars Lindström och Lennart Nilsson,
samhällsplaneringsavdelningen informerar om detaljplan 9 med tillhörande
genomförandeavtal.
b) Policy för kameraövervakning
Håkan Spång, administrativ chef informerar om förslaget till policy för
kameraövervakning.
c) Informationsgivning till medborgarna på hemsidan
Gunilla Hall, kvalitetschef informerar om den undersökning Kvalitetsnätverk
Västkust gjort om informationsgivning på hemsidan.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KS § 108
Information från Kommunalråden och Kommundirektören
Kommunalråden Jarl Karlsson (s) och Jan Skog (m) och kommundirektör Stig
Fredriksson lämnar information om aktuella ärenden.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 109
Extra sammanträde med Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att Kommunstyrelsen har extra sammanträde den 10 juni kl 8.30.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KS § 110

Dnr KS0089/08

Genomförandeavtal till detaljplan för E45 och NorgeVänerbanan, dpl 9
Samhällsplaneringsavdelningen har upprättat förslag till genomförandeavtal med
Banverket/Vägverket avseende genomförande av detaljplan för E45 och
NorgeVänerbanan, dpl 9, Älvängen centrum. Avtalet reglerar ansvar för att bygga ut
erforderliga anläggningar samt drift och underhåll. Trafikverken ansvarar för all
utbyggnad förutom busstorget och lokalvägen mot Svenstorp. Banverket/Vägverket
bidrar med 9 milj kronor för utbyggnaden av busstorget. Kommunen får kostnader för
genomförandet om ca 50 milj kronor varav ca 15 milj kronor avser lokalvägen mot
Svenstorp (ända upp till Skepplandakrysset). Lokalvägskostnaden bedöms kunna
täckas av framtida försäljningar av tomtmark i Svenstorp. Övriga 35 milj kronor, som
måste skattefinansieras, avser i huvudsak marklösen och utbyggnad av busstorget.
Kommunen påtar sig drifts- och underhållsansvar för lokalgator, busstorg m.m. samt
vägbelysning längs den genomgående lokalvägen Surte-Älvängen och naturmark. I
samband med förvärv av mark för väg och järnväg kommer kommunen att få täckning
för sina kostnader från trafikverken. Avsikten är att genomförandeavtalet skall
godkännas av Kommunfullmäktige samtidigt som detaljplan 9 antas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-05-19
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet och behandlar det istället på sitt extra
sammanträde den 10 juni.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet och behandlar det istället på sitt extra
sammanträde den 10 juni.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 111

Dnr KS0222/03

Förslag till detaljplan 9 för väg- och järnvägsutbyggnad vid Älvängens Centrum
i Göta älvs dalgång, Ale kommun i Västra Götaland
Samhällsplaneringsavdelningen har upprättat rubricerat förslag till detaljplan. Miljöoch byggnämnden har 2008-04-10 godkänt det utställda detaljplaneförslaget med de
justeringar av planförslaget som redovisats i utställningsutlåtandet och föreslår
kommunfullmäktige att anta detsamma. Nämnden har också noterat att genomförandefrågorna förutsätts kunna lösas i samband med att avtal enligt planförslagets
genomförandebeskrivning träffas mellan kommunstyrelsen och Vägverket/Banverket
innan kommunfullmäktige beslutar att anta planförslaget.
Planförslagets syfte är att möjliggöra utbyggnad av E45 med angränsande lokalvägssystem och NorgeVänerbanan vid Älvängens Centrum enligt förutsättningarna i
den fördjupade översiktsplanen för Göta älvs dalgång- Ale kommun och förslag till
arbetsplan och järnvägsplan. Detaljplaneförslaget redovisar också hur angränsande
verksamhets- och bostadskvarter föreslås kunna anpassas till den framtida väg- och
järnvägsutbyggnaden.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-04-23
Handläggare: Bert Andersson
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antar enligt reglerna i PBL 5:29 rubricerat planförslag enligt
miljö- och byggnämndens beslut 2008-04-10 med undantag av den del av
Göteborgsvägen som är markerad som genomfartsområde norr om Malmers Väg
med angränsande kvartersmark öster därom och järnvägsområdet i planförslagets
södra del samt visst område vid Ställverksvägen enligt markeringarna på plankartan.
___
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet och behandlar det istället på sitt extra
sammanträde den 10 juni.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet och behandlar det istället på sitt extra
sammanträde den 10 juni.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 112

Dnr KS0252/07

Justering av budgetramar för Barn- och ungdomsnämnden, Tekniska nämnden
och Kommunstyrelsen på grund av intäkter och kostnader för Ale Arena 2008
I och med kommunens förvärv av bandyhallen och bildandet av Ale Arena sker ett
antal förändringar som påverkar ansvarsfördelningen och den ekonomiska situationen
för Barn- och ungdomsnämnden, Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen. För att
renodla ansvarsfördelning och därmed sammanhängande kostnader/intäkter föreslår
Kommunstyrelsens förvaltning följande handläggningsordning och
kommunbidragsjustering:
Ale Arena inklusive ismaskin förs över till Tekniska nämnden och hanteras som ett
uthyrningsobjekt
Barn- och ungdomsnämndens ram minskas med budget för internhyra för
omklädningsrum och isbana vid Jennylund
Tekniska nämnden kompenseras för nettoökningen av kapitalkostnaderna för de
investeringar som gjorts under 2008. Medel tas från Kommunstyrelsens anslag för
särskilda insatser.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-04-30
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner att kommunbidrag på 2 159 kkr överförs från
Barn- och ungdomsnämndens budgetram till Tekniska nämndens budgetram 2008.
2. Kommunfullmäktige godkänner att kommunbidrag på 395 kkr överförs från
Kommunstyrelsens anslag för särskilda insatser till Tekniska nämnden 2008.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner att kommunbidrag på 2 159 kkr överförs från
Barn- och ungdomsnämndens budgetram till Tekniska nämndens budgetram 2008.
2. Kommunfullmäktige godkänner att kommunbidrag på 395 kkr överförs från
Kommunstyrelsens anslag för särskilda insatser till Tekniska nämnden 2008.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2008-06-03

KS § 113

Dnr KS0086/08

Policy för kameraövervakning i Ale kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2008-04-28, § 51, att bifalla en motion om kameraövervakning genom att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till en policy
för kameraövervakning.
Policyn ska tydliggöra Ale kommuns förhållningssätt när det gäller användning av
övervakningsutrustning både sådan kameraövervakning som kräver beslut av
länsstyrelse och sådan kameraövervakning som inte kräver beslut av länsstyrelse.
Kommunstyrelsen förvaltning gör bedömningen att policyn blir en tydlig vägledning
vid överväganden om användning av kameraövervakning både på allmän plats och ej
allmän plats. Policyn bör också vara en integrerad del av Ale kommuns
säkerhetspolicy.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-04-29
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättad policy för kameraövervakning.
2. Kommunfullmäktige beslutar vidare att policyn för kameraövervakning ska vara en
del i Ale kommuns säkerhetspolicy.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättad policy för kameraövervakning.
2. Kommunfullmäktige beslutar vidare att policyn för kameraövervakning ska vara en
del i Ale kommuns säkerhetspolicy.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 114

Dnr KS0081/07

Svar på motion från Jan Skog (m), Roland Wall (c), Sune Rydén (kd) och RoseMarie Fihn (fp) om att återstarta Alvhemsskolan, Starrkärrskolan, Alaforsskolan
och Hålanda förskola
Jan Skog (m), Roland Wall (c), Sune Rydén (Kd) och Rose-Marie Fihn (Fp) har i
motion den 27 mars 2007 yrkat på att Alvhemsskolan skall öppnas igen och där
bedriver förskola och skola 1-3, att Starrkärrskolan öppnas igen och där bedriver
förskola och skola 1-3, att Alaforsskolan fortsätter att bedriva förskola och skola 1-5
samt att Hålanda förskola öppnar igen.
Återstarten av dessa skolor och förskolor skall finansieras inom ramen för en ny
detaljbudget för Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden har yttrat sig över motionen i beslut 2007-09-26 och där
beskrivit att en återgång av verksamheten skulle för det centrala skolområdet innebära
en kostnad om ca 2 500-3 500 kkr., och för det norra skolområdet en kostnad om ca 1
500 kkr.
Barn- och ungdomsnämnden har emellertid i sitt yttrande inte tagit ställning till
motionen utan uteslutande beskrivit vilka kostnader som uppstår vid en eventuell
återstart av skolorna.
Arbetsutskottet beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Yrkande
Jan Skog yrkar bifall till motionen.
Roland Wall, Tore Berghamn, Kjell Klerfors och Ingela Nordhall tillstyrker Jan Skogs
yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets förslag och dels på Jan Skogs
bifallsyrkande till motionen och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Reservation
Jan Skog, Roland Wall, Tore Berghamn, Kjell Klerfors och Ingela Nordhall reserverar
sig mot beslutet till förmån för Jan Skogs yrkande.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2008-06-03

KS § 115

Dnr KS0002/08

Uppföljningsrapport 2, 2008-04-30 med helårsprognos 2008
Uppföljningsrapport 2 är baserad på ekonomiskt utfall t.o.m. april och nämndernas
prognoser för ekonomi, verksamhetsmått och personal. Dessutom lämnas en kortare
uppföljning av några mål från strategisk plan.
Det ekonomiska resultatet per april uppgår till 11,9 Mkr och förklaras av
kostnadsmässiga säsongsvariationer hos flera nämnder samt att gemensamma
specialdestinerade anslag ännu inte börjat ianspråktas. För periodens resultat visar
Barn- och ungdomsnämnden underskott med -1,1 Mkr och Utbildnings- och
kulturnämnden -0,5 Mkr. Övriga nämnder visar positivt resultat för perioden.
Nämndernas sammantagna prognoser för helåret 2008 visar på en budgetavvikelse på
-16,5 Mkr. I denna rapport har Vård- och omsorgsnämnden och Utbildnings- och
kulturnämnden försämrat sina årsprognoser. Barn- och ungdomsnämnden behåller sin
prognos på ett underskott på -6 Mkr. Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden
lämnar tillsammans en negativ prognos på -1,4 Mkr för tomställda lokaler. Endast
Miljö- och byggnämnden lämnar en rapport i ekonomisk balans. Kommunens
gemensamma reserv under särskilda insatser är till största delen redan intecknad.
Den senaste skatteprognosen visar på en negativ avvikelse mot budget på -1 Mkr.
Trots att finansnettot kan förväntas avvika mot budget med ca 8 Mkr visar ändå
uppföljningsrapport 2 att det kan befaras att budgeten för 2008 inte kommer att hålla
och årsprognosen för årets resultat har nu försämrats till drygt -9 Mkr.
En förutsättning för att uppnå budgeterat resultat är att nämnderna genomför de
omstruktureringsåtgärder inklusive förändringar av taxor och avgifter som planerats
inför året. Rapporterna från nämnderna tyder också på att ytterligare åtgärder måste
vidtas för att klara ökad efterfrågan på kommunala tjänster. Kommunens totala
ekonomi är så hårt ansträngd att det inte finns utrymme för att öka de ekonomiska
ramarna. Rapporterna behöver generellt utvecklas vad gäller analyser, koppling mellan
text och ekonomisk sammanställning samt beslutade och vidtagna åtgärder. Det finns
ett flertal avsteg från de styrprinciper som anges i den strategiska planen utan att detta
kommenteras i respektive nämnds rapport. Kommunledningen träffar nu ledningarna
för berörda nämnder/förvaltningar för att poängtera vikten av att de ekonomiska
ramarna hålls och för genomgång av planerade verksamhetsanpassningar.
Högsta prioritet måste vara att avveckla resurser som ej brukas i verksamheten.
Kommunstyrelsens förvaltning hemställer därför om att få ett uppdrag att avyttra
tomställda lokaler, däribland Alaforsskolan.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-05-19
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Inlägg
Jarl Karlsson, ordförande informerar om tjänstemannaförslaget enligt följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 2, 2008.
2. Kommunstyrelsen uppmanar Barn- och ungdomsnämnden att inom tilldelad
ekonomisk ram sträva efter att tillgodose efterfrågad barnomsorg.
3. Kommunstyrelsen uppmanar Barn- och ungdomsnämnden att i samband med
delårsbokslutet i augusti återkomma med en djupare analys av
barnomsorgsbehovet och vilka eventuella ytterligare åtgärder som behöver vidtas
för att tillgodose behovet.
4. Kommunstyrelsen uppmanar Vård- och omsorgsnämnden och Utbildnings- och
kulturnämnden att vidta åtgärder för att årets verksamhet skall rymmas inom
tilldelad budgetram.
5. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att avyttra eller på
annat sätt minimera kostnaderna för tomställda lokaler.
Ordföranden redovisar dessutom att Kommunfullmäktige avsatt 10,0 Mkr under 20082010 för skolutveckling med riktade utvecklingsmedel för att stimulera nya initiativ
inom pedagogisk utveckling och särskilda insatser för att stödja barn och ungdomar
med särskilda behov.
Då antalet ansökningar vid första ansökningstillfället är få och även mot bakgrund av
aktuell ekonomisk situation, så finns det behov av att omprioritera delar av de 3,5 Mkr
som för 2008 finns avsatta inom anslaget för särskilda insatser, således föreslås även:
6. Kommunstyrelsen överför 1,0 Mkr till Barn- och ungdomsnämnden,
förskoleverksamheten på grund av fler barn i verksamheten.
7. Kommunstyrelsen reserverar 1,0 Mkr för riktade satsningar till barn/ungdomar
som inte förväntas klara godkända betyg i de flesta ämnen på grundskolan. Medlen
kan överföras till Barn- och ungdomsnämnden/Utbildnings- och kulturnämnden
efter redovisning av genomförda aktiviteter samt kostnader.
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet och behandlar det vid extra
Kommunstyrelse den 10 juni.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet och behandlar det istället på sitt extra
sammanträde den 10 juni.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KS § 116

Dnr KS0104/08

Förändring av matavgifter inom äldreomsorgen
Vård- och omsorgsnämnden önskar förändra matavgifterna inom äldreomsorgen.
Nuvarande taxa för mat inom äldreomsorgen infördes 2002-07-01. Enligt nuvarande
taxa betalar idag personer som bor på särskilt boende 2 430 kr/månad. Vid
matleverans (lunch) är avgiften 35 kr/portion, ingen avgift utgår för distribution.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att avgiften för mat på särskilt boende höjs med
10 kr/dag till 2 730 kr/månad. För matleverans (lunch) höjs avgiften till 45 kr/portion.
Den föreslagna avgiften beräknas ge en intäktsökning på ca 550 000 kr/år för mat på
särskilda boenden och 125 000 kr/år för matleveranser om nuvarande omfattning
bibehålls.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att, det med beaktande av den ökning som skett
av konsumentprisindex och att kommunen har inte med nuvarande taxa har täckning
för sina kostnader, är skäligt att förändra matavgiften inom äldreomsorgen enligt Vårdoch omsorgsnämndens förslag.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-05-27
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet och behandlar det istället på sitt extra
sammanträde den 10 juni.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet och behandlar det istället på sitt extra
sammanträde den 10 juni.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

16(20)

Sammanträdesdatum
2008-06-03

KS § 117

Dnr KS0115/07

Kompletteringstrafiken i Ale ersätts av bl a anropsstyrda turer
Ale kommun har som enda kommun i Västra Götalands län fortfarande kvar den sk
kompletteringstrafiken som ett komplement till linjetrafiken på landsbygden. Inför
kommande verksamhetsår och den nya tidtabellen, som träder i kraft i augusti 2008,
har Västtrafik för avsikt att ersätta kompletteringstrafiken med Anropsstyrd linjetrafik.
För att Ale kommun ska hinna fatta politiskt beslut i ärendet till sommaren, krävs att
beslutet kan tas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förvaltningen föreslår därför att Kommunstyrelsen delegerar detta beslutsfattande till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-04-29
Handläggare: Karin Blechingberg, miljöplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-17 att
fatta beslut om ersättning för kompletteringstrafiken från och med augusti 2008.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-17 att
fatta beslut om ersättning för kompletteringstrafiken från och med augusti 2008.
___
Exp:
Lennart Nilsson, samhällsplaneringsavd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2008-06-03

KS § 118

Dnr KS0058/08

Optionsrätt på köp av industrimark på industriområdet Stora Viken
Fastigheter i Götaland AB (FIGAB) har ansökt om optionsrätt för att få köpa minst 60
000 kvm industrimark inom Stora Vikens verksamhetsområde. FIGAB uppför f n
industrilokaler för Alelions Batteries AB på Rödjans väg för batteritillverkning. I dessa
lokaler kan det produceras ca 500 000 batterier/år. Efterfrågan bedöms på några års
sikt överstiga denna mängd. För att kunna utveckla verksamheten önskar FIGAB få
option enligt ovan och då kunna flytta hela verksamheten dit. För närvarande pågår
upprättande av detaljplan för Stora Vikens verksamhetsområde. Området är idag
utarrenderat till flera aktörer med koppling till utbyggnaden av E45 och
NorgeVänerbanan. Dessa arrenden bedöms kunna avslutas omkring år 2012 och det
sammanfaller med FIGABs önskemål om att påbörja byggnation under 2012-2013.
Förvaltningen föreslår att option ges under ett år räknat från den dag då nu befintliga
arrendatorers verksamhet avslutats och marken blir tillgänglig för försäljning. Detta
bedöms inträffa omkring år 2012.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-05-12
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ger Fastigheter i Götaland AB (FIGAB) optionsrätt att köpa ca
60 000 kvm industrimark inom Stora Vikens verksamhetsområde. Optionsrätten
gäller från den dag då nu befintliga arrendatorers verksamhet avslutats och marken
blir tillgänglig för försäljning. Detta bedöms inträffa omkring år 2012.
Optionsrätten gäller under ett (1) års tid räknat från ovan beskriven tidpunkt. Pris
och andra villkor fastställs i samband med en försäljning.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen ger Fastigheter i Götaland AB (FIGAB) optionsrätt att köpa ca
60 000 kvm industrimark inom Stora Vikens verksamhetsområde. Optionsrätten
gäller från den dag då nu befintliga arrendatorers verksamhet avslutats och marken
blir tillgänglig för försäljning. Detta bedöms inträffa omkring år 2012.
Optionsrätten gäller under ett (1) års tid räknat från ovan beskriven tidpunkt. Pris
och andra villkor fastställs i samband med en försäljning.
___
Exp: FIGAB, Ale Utveckling AB, Lars Lindström, samhällsplan.avd
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2008-06-03

KS § 119
Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 § 99-109
Förköpsärenden
Mark- och exploateringsansvarigs beslut i förköpsärenden nr 12, 18, 20-29, 31-34, 3845/08
Markärenden
Mark- och exploateringsansvarigs beslut med anledning av inlösen av mark för E45:
- Nol 2:183
- Surte 35:1-2, 46:1 och 52:1
- Surte 18:1
- Surte 49:1
- Skårdal 6:33
- Surte 51:1
- Surte 2:30
- Surte 54:1
Mark- och exploateringschefens beslut om markbyte Nödinge 4:22 – Nödinge 4:82
Mark- och exploateringschefens beslut om fastighetsreglering Nödinge-Stommen
1:162.
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om uthyrning av Surte 18:1 och 49:1
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om uthyrning av fastigheten Utby 1:112
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om uthyrning av fastigheten Utby 1:112
Mark- och exploateringsansvarigs beslut om uthyrning av fastigheten Surte 2:30
Exploateringsingenjörens beslut om upplåtelse av mark till Edith Gustafsson.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner anmälda delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2008-06-03

KS § 120
Delgivningar
Cirkulär
Cirkulär 2008:32, Budgetförutsättningar för åren 2009-2011
Cirkulär 2008:33, Instegsjobb förlängs
Kallelser/protokoll
Kallelse till GREFABS styrelsesammanträde 2008-05-06
Kallelse till GRs styrelsesammanträde 2008-05-23
Minnesanteckningar från Workshop – Interkommunal samverkan
Diverse
Uppföljningsrapport 1 och månadsrapport 2008-03-31 från Gryaab
Skrivelse från Räddningstjänsten Storgöteborg.
Årsredovisning från Gyning Vårda AB
Årsredovisning från Sveriges Kommuner och Landsting
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar
___
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PROTOKOLL

20(20)

Sammanträdesdatum
2008-06-03

KS § 121

Dnr KS0128/07

Uppföljning av Västkusts rapport - Informationsgivning till medborgarna på
hemsidan
Kvalitetsnätverk Västkust genomförde under våren 2007 en jämförelse mellan
nätverkets kommuner avseende informationsgivningen till medborgarna på hemsidan
och i broschyrform. Kommunstyrelsen behandlade rapporten i augusti 2007.
Kommunstyrelsens förvaltning fick då i uppdrag att samordna förbättringsarbetet i
samarbete med övriga förvaltningar och att återredovisa resultatet till
Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens förvaltning har samordnat förbättringsarbetet via
informatörsgruppen och i Kommunledningsgruppen har rapporten lyfts vid några
tillfällen för genomgång av nuläge och ytterligare förbättringsbehov.
Uppföljningen som nu genomförts av informationen på hemsidan visar generellt på
förbättringar, men det finns ytterligare förbättringar kvar att genomföra.
Förbättringsarbetet bör därför fortsätta och en ny uppföljning ske i början av 2009.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Gunilla Hall, 2008-04-29
Handläggare: Gunilla Hall, kvalitetschef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen noterar uppföljningen och uppdrar åt sin förvaltning att fortsatt
driva förbättringsarbetet med en ny uppföljning i början av 2009.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar uppföljningen och uppdrar åt sin förvaltning att fortsatt
driva förbättringsarbetet med en ny uppföljning i början av 2009.
___
Exp:
Kommundirektören
Förvaltningscheferna
Kvalitetschefen
Informationschefen
Justerandes sign
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