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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2008-08-12

Datum för anslags uppsättande:

2008-08-14

Förvaringsplats för protokollet:

Datum för anslags nedtagande: 2008-09-05

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7

Underskrift:

Maria Olegård
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KS § 129
Informationsärende
A. IT-satsningar i kommunen
Per Wikström, IT-chef informerar om IT-investeringar 2008-2010 samt den
finansieringsmodell som Ale använder sig av.
B. Vindkraftsetablering i Risveden
Ann-Marie Carlsson, översiktsplanerare informerar om den inkomna ansökan och
vilka konsekvenser en vindkraftsetablering kan få.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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KS § 130
Information från Kommunalråden och Kommundirektören
Kommunalråden Jarl Karlsson (s) och Jan Skog (m) och kommundirektör Stig
Fredriksson informerar om aktuella ärenden.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KS § 131

Dnr KS0076/08

Förändring av valdistrikten i Ale kommun
I den nya vallagen som trädde ikraft 1 januari, 2006 anges att ”ett valdistrikt skall
omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade”. I tidigare lagtext angavs att ett
valdistrikt ”bör omfatta…”. Förändringen i vallagen gör en justering av valdistrikten
nödvändig.
Enligt Valmyndigheten ska justeringen av valdistrikt vara en långsiktig lösning,
valdistrikten ska ha ett beskrivande namn, det får inte finnas några enklaver (öar), de
röstberättigade ska ha en bra väg till vallokalen och gränserna ska vara räta.
Tillsammans med miljö- och byggförvaltningen samt samhällsplaneringsavdelningen
har ett förslag till justering av valdistrikten tagits fram. Samråd har även skett med
Länsstyrelsen och Valmyndigheten under arbetets gång.
Flertalet av distrikten är kvar i sin gamla utformning dock med något rätare gränser
och antalet röstberättigade mer jämnt fördelat. I Nödinge och Älvängen har det gjorts
3 distrikt på respektive ort istället för tidigare två. Totalt blir det därmed 17 distrikt
mot tidigare 15.
Genom att anta de föreslagna justeringarna av valdistrikt uppfyller Ale kommun de
krav som ställs i vallagen och följer de rekommendationer som finns från
Valmyndigheten. Det bedöms därmed vara eftersträvansvärt att genomföra föreslagna
justeringar.
På förslag av Kommunfullmäktige skall länsstyrelsen besluta om kommunens
indelning i valdistrikt enligt vallagen 4 kap 17 §.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-04-23
Handläggare: Hanna Hogström, kommunledningssekreterare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till justering av valdistrikt.
2. Kommunfullmäktige begär hos Länsstyrelsen att bifogat förslag till
valdistriktsindelning skall fastställas.
3. Kommunfullmäktige beviljar extra medel ur budgeten för 2009 motsvarande 60
kkr som en konsekvens av utökningen av antalet valdistrikt.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

8(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till justering av valdistrikt.
2. Kommunfullmäktige begär hos Länsstyrelsen att bifogat förslag till
valdistriktsindelning skall fastställas.
3. Kommunfullmäktige beviljar extra medel ur budgeten för 2009 motsvarande 60
kkr som en konsekvens av utökningen av antalet valdistrikt.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 132

Dnr KS0099/08

Ansökan från Tekniska förvaltningen om tilläggsanslag för ombyggnaden av
Vikingabyn
Inom projektet lokaler för Ale Vikingagård/AME i Häljered har under tiden 2006-07
dels uppförts en ny cafeteriabyggnad dels utförts om- och tillbyggnader av befintliga
lokaler.
Ursprungligt investeringsanslag för projektet uppgick till 10,8 mkr. År 2007 minskades
anslaget med 1,0 mkr.
Enligt kostnadsavstämning daterad 2008-04-06 (bilaga) är slutkostnaden 10 370 500
kronor, vilket innebär en överkostnad med 570 500 kronor. Stor del av överkostnaden
beror på mer omfattande el- och ventilationsarbeten och större ombyggnader i ”ladan”
än vad som förutsattes.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-06-03
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 570 500 kronor för
investeringsprojektet ”Nya lokaler Vikingabyn/AME inom ramen för 2008 års
investeringsbudget.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 570 500 kronor för
investeringsprojektet ”Nya lokaler Vikingabyn/AME inom ramen för 2008 års
investeringsbudget.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

10(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

KS § 133

Dnr KS0089/08

Genomförandeavtal till detaljplan för E45 och NorgeVänerbanan, dpl 9
Kommundirektör Stig Fredriksson informerar om att överläggningar pågår.
Arbetsutskottets beslut 2008-08-05
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att överläggningar med berörda pågår.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan
beslutsförslag.
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande föreslår att ärendet behandlas på ett extra sammanträde den
25 augusti.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar behandla ärendet på ett extra sammanträde den 25
augusti.
___

Justerandes sign
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KS § 134

Dnr KS0222/03

Detaljplan 9 för väg- och järnvägsutbyggnad vid Älvängens Centrum i Göta älvs
dalgång, Ale kommun i Västra Götalands län
Kommundirektör Stig Fredriksson informerar om att överläggningar pågår.
Arbetsutskottets beslut 2008-08-05
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att överläggningar med berörda pågår.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan
beslutsförslag.
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande föreslår att ärendet behandlas på ett extra sammanträde den
25 augusti.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar behandla ärendet på ett extra sammanträde den 25
augusti.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 135

Dnr KS0065/07

Svar på motion från Boel Holgersson, Centerpartiet om miljöklassade fordon
Centerpartiet har genom Boel Holgersson i en motion daterad 2007-03-20 föreslagit
Ale kommunfullmäktige besluta
- att Ale kommun enbart skall köpa, leasa och hyra miljöklassade motorfordon,
samt
- att icke-miljöklassade motorfordon endast får köpas, leasas eller hyras efter
särskilt beslut i kommunfullmäktige.
Motionen har remitterats till Tekniska nämnden för yttrande. Tekniska förvaltningen
har inför sitt förslag till yttrande även tagit in synpunkter från logistikföretaget
Pkvadrat/Ynnor.
Miljöbilsmarknaden – avseende personbilar –genomgår för närvarande en gigantisk
utveckling. För varje månad tillkommer fler bilar, som passar in på regeringens
miljöbilsdefinition på maximalt 120 g CO2-utsläpp per körd kilometer. Förutom
personbilar som drivs med biogas och etanol, finns även ett stort utbud av ”snåla”
personbilar som drivs med bensin eller diesel, ibland i kombination med el.
Det är därför i maj 2008 ingen svårighet, som förvaltningen bedömer det, att endast
leasa, köpa eller hyra personbilar som är miljöbilsklassade.
Däremot är det ett mycket mindre utbud av lätta fordon, arbetsmaskiner samt
entreprenadmaskiner som kan klassas som miljöfordon.
Tekniska nämnden föreslås bibehålla sin delegation att teckna avtal om samtliga
motorfordon.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-05-26
Handläggare: Karin Blechingberg, miljöplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar påminna om att enligt gällande miljömål skall vid
upphandling av personbilar miljöfordon (enligt regeringens definition) alltid väljas.
Eventuella avvikelser skall enligt miljömålet dokumenteras.
___
Yrkande
Jan Skog yrkar bifall till motionen.
Roland Wall, Rose-Marie Fihn och Kjell Klerfors tillstyrker Jan Skogs yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

13(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

Ingela Nordhall yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets förslag och dels på Jan Skogs
bifallsyrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar påminna om att enligt gällande miljömål skall vid
upphandling av personbilar miljöfordon (enligt regeringens definition) alltid väljas.
Eventuella avvikelser skall enligt miljömålet dokumenteras.
Reservation
Jan Skog, Roland Wall, Kjell Klerfors och Rose-Marie Fihn reserverar sig mot beslutet
till förmån för Jan Skogs bifallsyrkande.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 136

Dnr KS0169/07

Svar på motion från Börje Ohlsson, Sverigedemokraterna om tätare
bussförbindelser i samband med ombyggnad av E45
Sverigedemokraterna har genom Börje Ohlsson i en motion daterad 2007-08-09
föreslagit Ale kommunfullmäktige besluta
- att Ale kommun tillskriver Västtrafik om ökad turtäthet på morgon- och
kvällsbussar
- att Ale kommun/Vägverket inrättar särskild kollektivfil/”gräddfil” på E45
- att skapa möjligheter för samåkande pendlare att enkelt utnyttja ovannämnda
kollektivfil.
Inför de årliga arbetsprocesserna med Västtrafiks trafikförsörjningsplan, görs alltid en
genomgång av hur trafikutbudet ser ut och vilka förändringar som bör göras.
Denna genomgång sker i nära samarbete med Västtrafik, kommunstyrelsens
förvaltning samt med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.
Vid genomgången diskuteras om busslinjedragningen bör förändras och hur
turtätheten bör se ut.
Angående motionens förslag att inrätta en kollektivfil/”gräddfil” på E45 under
byggtiden går det enligt Bana Väg i Väst tyvärr inte att praktiskt genomföra pga brist
på utrymme på vägbanan. Den vägren, som finns, är att betrakta som arbetsområde,
och används under byggtiden som utrymme för arbetsmaskiner mm.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-05-30
Handläggare: Karin Blechingberg, miljöplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

15(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

KS § 137

Dnr KS0269/07

Svar på motion från Börje Ohlsson, Sverigedemokraterna, om polisstation i Ale
Börje Ohlsson, Sverigedemokraterna, har inkommit med en motion till
Kommunfullmäktige om att polisstationen i Ale får vara kvar och att länstrafikgruppen
har polisstationen i Ale som angöring vid patrullering av R 45 nattetid. Av motionen
framgår att mot den senaste tidens våldsdåd mot polisstationer, helikoptrar och
åklagare är det beklagligt om polisstationen i Ale läggs ned.
Polisen som ansvarar för Ale kommun tillhör närpolisområdet Angered.
Närpolisområdet Angered har vid olika tillfällen haft dialog kring hur
polisverksamheten i Ale kommun har och kan utvecklas. Slutligt ställningstagande
gjordes under 2007 varvid polisstationen i Alafors har sin utgångspunkt från
Angeredspolisen. Polisen som idag dagtid verkar i Ale kommun, har tillgång till
kontorsutrymme vid medborgarkontoret i Nödinge, där också viss service mot
allmänheten planeras att erbjudas inom en snar framtid.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-05-22
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att polisverksamheten
ligger utanför den kommunala kompetensen.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att polisverksamheten
ligger utanför den kommunala kompetensen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 138

Dnr KS0124/07

Svar på motion från Jan Skog, Moderaterna om trafikmot i Alvhem
Jan Skog (m) har i en motion föreslagit dels att Ale kommun uttalar sig positivt för ett
mot i centrala Alvhem och förordar detta mot före ett mot i Grönnäs samt dels att Ale
kommun meddelar vägverket detta beslut snarast så att det kommer med i den
blivande arbetsplanen.
Förvaltningens sammanvägda bedömning är att förorda en utbyggnad av trafikplatsen
vid Grönnäs i enlighet med Vägverkets planering. En komplettering med en av- och
påfart i motorvägens södergående fält i Alvhem har förordats i dialogen kring
utvecklingsmöjligheter för området. Denna ståndpunkt redovisas även i förvaltningens
förslag till yttrande över den nu utställda arbetsplanen. Vägverket har redovisat
ekonomiska, miljömässiga och gestaltningsmässiga skäl för sitt förslag om trafikplats
vid Grönnäs samt även att det ger mindre intrång i jordbruket än en trafikplats i
Alvhem. Förvaltningen anser även att Grönnäsalternativet kan ge större möjligheter till
en utbyggnad av bostads- och verksamhetsområden i Ale kommun.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson, kommundirektör, 2008-06-02.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Yrkande
Jan Skog yrkar bifall till motionen.
Roland Wall, Rose-Marie Fihn, Kjell Klerfors och Ingela Nordhall tillstyrker Jan Skogs
yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets förslag och dels på Jan Skogs
bifallsyrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

Reservation
Jan Skog, Roland Wall, Kjell Klerfors, Rose-Marie Fihn och Ingela Nordhall reserverar
sig mot beslutet till förmån för Jan Skogs bifallsyrkande.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 139

Dnr KS0139/08

Investeringsanslag för övertagande av väg vid Alekrossen
Ale kommun tecknade 1994-05-24 ett avtal med Gatu- och väg AB (nuvarande
Skanska) ”Avtal om bergtäkt Höjden”. Ändamålet med avtalet var att planera för det
framtida verksamhetsområdet och även tillgodose det framtida regionala behovet av
bergmassor.
För uttaget berg skall bolaget erlägga en ersättning i kr/ton som skall justeras med
konsumentprisindex och med januari 1994 som basmånad. Kommunen har till och
med år 2007 erhållit 5 Mkr i ersättning för uttaget berg från bolaget.
I avtalet gjordes också en överenskommelse om att bolaget skulle ombesörja en
tillfartsväg till bergtäkten samt flytta högspänningsledning och vandringsled.
Kommunens ersättning till bolaget för anläggningarnas utförande beskrevs i avtalet
och uppgick till 6 Mkr. Utbetalning av ersättning för utförda anläggningar sker efter
det att respektive anläggningar är färdigställda respektive marklösen genomförd.
Ersättningen för tillfartsvägen indexregleras enligt entreprenadindex E84 med januari
1994 som basmånad.
De indexklausuler som skrevs in i avtalet har haft helt olika utveckling sedan 1994.
Detta innebär att kommunens ersättning till bolaget för anläggningarna har en mycket
högre kostnadsutveckling än den utveckling som sker för de intäkter kommunen får in
för uttaget berg. Kommunstyrelsens förvaltning ser det därför angeläget att
kommunen kan lösa sitt åtagande gentemot bolaget för tillfartsvägen.
Med stöd av indextalen för april 2008 blir den uppräknade ersättningen 11,2 Mkr exkl
moms för tillfartsvägen (5,5 Mkr enligt ursprungligt avtal). Toppbeläggning av vägen
återstår och skall heller inte utföras de närmaste åren. Kostnaderna för
toppbeläggningen uppskattas till 0,3 Mkr i prisnivån april 2008. Ale kommuns
ersättning till Skanska för tillfartsvägen med undantag för toppbeläggning uppgår då
till 10,9 Mkr. Finansiering sker dels genom redan erhållna ”grusintäkter” på 5 Mkr, dels
genom att kommunen även under de närmaste åren kommer att erhålla betydande
intäkter för uttaget berg som då förutsätts täcka kommunens utbetalning för
tillfartsvägen.
Övertagandet av vägen ingår inte i kommunens investeringsplan 2008-2010. Eftersom
övertagandet skall hanteras som ett investeringsobjekt bör Tekniska nämnden formellt
tillföras ett investeringsanslag.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-06-27
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig och Jörgen Sundén,
exploateringsingenjör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beviljar Tekniska nämnden investeringsanslag 2008 på 10 939
tkr för övertagande av tillfartsväg vid Alekrossen
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker genom egna medel och erhållen
ersättning för uttaget berg.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar Tekniska nämnden investeringsanslag 2008 på 10 939
tkr för övertagande av tillfartsväg vid Alekrossen
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker genom egna medel och erhållen
ersättning för uttaget berg.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

KS § 140

Dnr KS0078/08

Projektering av äldreboende i Nödinge
Kommunstyrelsen har beslutat att objektet ”Nytt äldreboende” (2 000 kkr) skulle
markeras med fetstil. Detta innebär att investeringen kräver särskilt medgivande från
Kommunstyrelsen innan start.
Äldreboendet är planerat att tas i bruk 2010-2011 och för att detta skall kunna ske bör
projekteringen påbörjas redan 2008. Vård- och omsorgsnämnden begär därför att
medgivande ges för igångsättning samt att 400 kkr av 2009 års investeringsbidrag får
ianspråktas 2008.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att medgivande ges för igångsättning av
ovanstående investering och att 400 kkr av investeringsmedlen får användas 2008.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-06-27
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen medger att investeringen ”Nytt äldreboende” får sättas igång.
2. Kommunfullmäktige medger att 400 kkr av 2009 års investeringsmedel får
utnyttjas 2008.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen medger att investeringen ”Nytt äldreboende” får sättas igång.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige medger att 400 kkr av 2009 års investeringsmedel får
utnyttjas 2008.
___
Exp:
Tekniska nämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2008-08-12

KS § 141

Dnr KS0141/06

Ansökan om detaljplanläggning av fastigheten Nödinge 4:28
Fastighetsaffären, Ulf Lindén, inkom 2007-10-06 med ansökan om detaljplaneläggning
av fastigheten Nödinge 4:28.
Kommunstyrelsens förvaltning, samhällsplaneringsavdelningen anser att godkännandet
av planprogrammet Ale Höjd och Hallbacken och dess samrådsredogörelse ger
underlag till att ansökan om detaljplaneläggning för bostäder skall avslås.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-05-29
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om detaljplaneläggning med hänvisning till att
planläggning av Nödinge 4:28 för bostadsändamål avstyrks vid framtagandet av
planprogrammet för Ale Höjd och Hallbacken.
___
Yrkande
Jan Skog yrkar bifall till ansökan.
Roland Wall, Rose-Marie Fihn, Kjell Klerfors och Ingela Nordhall tillstyrker Jan Skogs
yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets förslag och dels på Jan Skogs
bifallsyrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om detaljplaneläggning med hänvisning till att
planläggning av Nödinge 4:28 för bostadsändamål avstyrks vid framtagandet av
planprogrammet för Ale Höjd och Hallbacken.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

Reservation
Jan Skog, Roland Wall, Kjell Klerfors, Rose-Marie Fihn och Ingela Nordhall reserverar
sig mot beslutet till förmån för Jan Skogs bifallsyrkande.
___
Exp:
Ulf Lindén, Fastighetsaffären
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2008-08-12

KS § 142

Dnr KS0180/05

Ansökan om detaljplan Starrkärr-Hult 1:11
Inge Karlsson har i skrivelse till Ale kommun 2007-12-12 framfört önskemål om
detaljplaneläggning på del av fastigheten Starrkärr- Hult 1:11 för byggnation av 12-14
enbostadshus. Kommunstyrelsens förvaltning anser det olämpligt att enligt ansökan
exploatera del av fastigheten Starrkärr- Hult 1:11. Detta med hänvisning till Ale ÖP 07
som prioriterar förtätning kring byarna Kilanda, Starrkärr, Ryd och Hålanda.
Tätbebyggelse på landsbygden i övrigt bör undvikas med tanke på kostnadskrävande
krav på kommunal service och kollektivtrafik.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-05-20
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om detaljplaneläggning av del av Starrkärr- Hult
1:11 med hänvisning till Ale ÖP 07 som ej anvisar området för tätbebyggelse.
___
Ordföranden informerar om att sökanden har kommunicerat med ordföranden.
Yrkande
Jan Skog yrkar bifall till ansökan.
Roland Wall, Kjell Klerfors, Rose-Marie Fihn och Ingela Nordhall tillstyrker Jan Skogs
yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets förslag och dels på Jan Skogs
bifallsyrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om detaljplaneläggning av del av Starrkärr- Hult
1:11 med hänvisning till Ale ÖP 07 som ej anvisar området för tätbebyggelse.
Reservation
Jan Skog, Roland Wall, Kjell Klerfors, Rose-Marie Fihn och Ingela Nordhall reserverar
sig mot beslutet till förmån för Jan Skogs bifallsyrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2008-08-12

Protokollsanteckning
Torbjörn Köre tillåts av ordföranden att göra följande protokollsanteckning:
”Miljöpartiet de Gröna i Ale tillstyrker ansökan”.
___
Exp:
Inge Karlsson
Tekniska förvaltningen
Barn- och ungdomsförvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2008-08-12

KS § 143

Dnr KS0111/08

Försäljning av fastigheten Nödinge 1:259 inom Rödjans veksamhetsområde
Annica Henriksen har bett att få köpa fastigheten Nödinge 1:259 inom Rödjans verksamhetsområde. Hon äger tillsammans med sin man Everts Bilverkstad AB och de
bedriver idag sin verksamhet i hyrda lokaler på Ale torg. Deras avsikt är att bygga en
egen lokal inom Rödjans verksamhetsområde och flytta verksamheten dit. Förslag till
köpekontrakt har upprättats vari fastigheten, som omfattar 3 027 kvm, säljs för 454
050 kronor motsvarande 150 kr/kvm. Utöver köpeskillingen skall anläggningsavgift
för vatten och avlopp erläggas enligt taxa.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-06-02
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen säljer fastigheten Nödinge 1:259 till Annica Henriksen för 454
050 kronor i enlighet med upprättat köpekontrakt.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna erforderliga köpehandlingar.
___
Ordföranden informerar om att efter att ärendet behandlats i arbetsutskottet har
köparen, Annica Henriksen, bett att försäljningen ska ske till Everts Bilverkstad AB i
stället för till henne personligen.
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande bifaller arbetsutskottets förslag med den ändringen att
Annika Henriksen byts ut mot Everts Bilverkstad AB istället.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen säljer fastigheten Nödinge 1:259 till Everts Bilverkstad AB för
454 050 kronor i enlighet med upprättat köpekontrakt.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna erforderliga köpehandlingar.
___
Exp: Everts Bilverkstad AB, Ale Utveckling AB, Samhällsplaneringsavdelningen, Lars
Lindström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2008-08-12

KS § 144

Dnr KS0094/08

Vindkraftsetablering i Risveden, Ale och Alingsås kommuner
Kobergs Fideikommiss, genom Triventus Consulting AB, avser att söka tillstånd enligt
PBL och MB för att etablera en vindkraftspark på ca 31 vindkraftverk i Ale och
Alingsås kommuner, varav 23 är placerade i Ale och 8 i Alingsås. Parken planeras på
fastigheterna Livered 10:1 m fl och Gräfsnäs 4:7.
Samråd/information enligt miljöbalken har skett i Gräfsnäs 2008-04-22 om
energinyttan med vindkraftverk och allmänt om vindkraft. Efter informationen gjordes
ett besök på föreslaget område i Livered och Gräfsnäs. Triventus Consulting AB har
meddelats att Kommunstyrelsen tar upp ärendet den 12 augusti 2008.
Länsstyrelsen har meddelat, 2008-05-06, att denna typ av verksamhet med en
nyetablering av ca 30 vindkraftverk på vardera 2-3 MW alltid skall antas medföra en
betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning skall
upprättas.
Samhällsplaneringsavdelningen anser att en etablering av en vindkraftspark inom
området för riksintresse för naturvård och friluftsliv inte är lämpligt (omfattar 15
vindkraftverk i Ale). De vindkraftverk som planeras norr om vägen mellan Livered
och Gräfsnäs (omfattar 8 vindkraftverk i Ale) bör utredas vidare om det kan vara
möjligt och lämpligt för vindkraftverk då det ligger inom ”stora opåverkade område”.
Inom detta område ingår ett vindkraftverk vid fastigheten Krogen (numera fritidshus).
Detta kraftverk bör utgå då det ligger i en kulturmiljö som bör bevaras och inte
påverkas av ett närliggande vindkraftverk som alstrar höga bullervärden.
Avvägningen i detta ärende handlar om att väga det nationella intresset av en
utbyggnad av vindkraften i Sverige mot att området är ett utpekat riksintresse för
naturvård och friluftsliv, omfattas av ”stora opåverkade område” samt även har
kulturhistoriska värden enlig förslag till Kulturarvsplan för Ale kommun.
Samhällsplaneringsavdelningen bedömer att bevarandevärdet av riksintressena i det här
fallet väger tyngre än exploateringsintresset även om en utbyggd vindkraft i ett
nationellt perspektiv är mycket angeläget. Däremot kan en prövning av
vindkraftutbyggnad norr om vägen mellan Livered och Gräfsnäs göras.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-06-18
Handläggare: Ann-Marie Carlsson, ÖP-ansvarig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

27(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande yttrande från
kommunstyrelsens förvaltning med tillägget att bevarandet av riksintresset också
gäller norr om vägen mellan Livered och Gräfsnäs, dvs avslå vindkraftsetableringen
i sin helhet.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
___
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med följande
ändring i 1:a beslutspunkten:
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreliggande yttrande från kommunstyrelsens
förvaltning med tillägget att Ale kommun också betraktar området norr om vägen
mellan Livered och Gräfsnäs som riksintressant, då det omfattas av stora
opåverkade och tysta områden och avslår därmed vindkraftsetableringen i sin
helhet.
Jan Skog tillstyrker vindkraftsetableringen i sin helhet.
Rose-Marie Fihn, Roland Wall, Kjell Klerfors och Ingela Nordhall tillstyrker Jan Skogs
yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på sitt eget yrkande och dels på Jan Skogs
bifallsyrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreliggande yttrande från kommunstyrelsens
förvaltning med tillägget att Ale kommun också betraktar området norr om vägen
mellan Livered och Gräfsnäs som riksintressant, då det omfattas av stora
opåverkade och tysta områden och avslår därmed vindkraftsetableringen i sin
helhet.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
Reservation
Rose-Marie Fihn, Jan Skog, Roland Wall, Kjell Klerfors och Ingela Nordhall reserverar
sig mot beslutet till förmån för Jan Skogs bifallsyrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2008-08-12

Protokollsanteckning
Torbjörn Köre tillåts av ordföranden att göra följande protokollsanteckning:
”Miljöpartiet de Gröna i Ale är positiva till en vindkraftsetablering norr om vägen
mellan Livered och Gräfsnäs”.
___
Exp:
Kobergs Fideikommiss
Triventus Consulting AB
Miljö- och byggförvaltningen
Samhällsplaneringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2008-08-12

KS § 145

Dnr KS0096/08

Yttrande angående förslag till arbetsplaner för utbyggnad av E45 på sträckorna
Älvängen-Alvhem och Alvhem-Kärra för delen inom Ale kommun
Ale kommun tillstyrker förslagen till arbetsplaner inom kommunen och förutsätter att
nedanstående synpunkter över vägutbyggnaden beaktas i det fortsatta planerings- och
projekteringsarbetet.
Ale kommun förutsätter att Vägverket utför nödvändiga skyddsåtgärder vid bebyggelse
med beaktande av de villkor de valda lokaliseringarna ger vid handen i den givna
planeringssituationen.
Ett relativt stort antal bostadsfastigheter i norra Älvängen och Alvhem beräknas bli
störda av buller från E45 och järnvägen. Ale kommun förutsätter att bullernivåerna
nedbringas genom skärmar och andra bullerskyddsåtgärder så att riktvärdena 55 dBA
ekv/ 70 dBA max utomhus och 45 dBA max inomhus kan innehållas för berörda
bostadsfastigheter.
Ale kommun förutsätter att nuvarande E45 används som allmän lokalväg efter det att
den nya E45 har byggts ut och att lokalvägen förses med GC- bana med belysning från
den föreslagna järnvägsstationen vid Tingberg mot Alvhem och söderut mot Älvängen
samt norrut mot Lödöse. Den i arbetsplanen redovisade GC-vägen vid trafikplatsen i
norra Älvängen förutsätts kunna anslutas mot Ljungbergs Såg.
Ale kommun anser att arbetsplanen skall kompletteras med en av- och påfartsmöjlighet mellan nya E45 och den befintliga E45 i norra Alvhem.
Ale kommun anser att Grönnäsvägens standard måste förbättras så att den kan
fungera som matarled till den nya trafikplatsen i Grönnäs.
Ale kommun förutsätter att de av miljö- och byggförvaltningen redovisade
synpunkterna beaktas i det fortsatta planerings- och projekteringsarbetet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-06-04
Handläggare: Bert Andersson, projektsamordnare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till yttrande som sitt eget.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

30(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

Yrkande
Jan Skog tillstyrker arbetsplanen med det undantaget att motet flyttas från
Grönnäs/Ramstorp till Alvhem.
Rose-Marie Fihn, Kjell Klerfors, Roland Wall och Ingela Nordhall tillstyrker Jan Skogs
yrkande.
Jan Skog yrkar dessutom beslutet ska fattas av Kommunfullmäktige då det är
principiellt viktigt för kommunen.
Rose-Marie Fihn, Kjell Klerfors, Roland Wall och Ingela Nordhall tillstyrker Jan Skogs
yrkande.
Jarl Karlsson, ordförande yrkar avslag på att beslutet ska fattas i Kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels på Jan
Skogs yrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till yttrande som sitt eget.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
Reservation
Jan Skog, Rose-Marie Fihn, Kjell Klerfors, Roland Wall och Ingela Nordhall reserverar
sig mot beslutet till förmån för Jan Skogs yrkande.
Protokollsanteckning
Torbjörn Köre tillåts av ordföranden att göra följande protokollsanteckning:
”Miljöpartiet de Gröna i Ale tillstyrker arbetsplanen med det undantaget att
motet/trafikplatsen flyttas från Grönnäs/Ramstorp till Alvhem.
Propositionsordning
Ordföranden ställer därefter proposition på avslag eller bifall till att
Kommunfullmäktig ska besluta om yttrandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar
avslå att Kommunfullmäktige ska besluta om ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

31(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras. Ordföranden ställer följande
propositionsordning som Kommunstyrelsen godkänner: ”Den som vill att ärendet
avgörs av Kommunfullmäktige röstar Ja och den som vill att ärendet avgörs av
Kommunstyrelsen röstar Nej”.
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 6 nej-röster enligt bilaga. Kommunstyrelsen
har således beslutat att ärendet ska avgöras i Kommunstyrelsen.
Reservation
Jan Skog, Rose-Marie Fihn, Kjell Klerfors, Roland Wall och Ingela Nordhall reserverar
sig mot beslutet till förmån för Jan Skogs yrkande.
Protokollsanteckning
Torbjörn Köre tillåts av ordföranden att göra följande protokollsanteckning:
”Miljöpartiet de Gröna i Ale stödjer initiativet att låta ärendet få sitt avgörande i
Kommunfullmäktige”
___
Exp:
Vägverket Region Väst
Banverket
Miljö- och byggförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Räddningstjänsten
Samhällplaneringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2008-08-12

Omröstningsbilaga avseende KS § 145, 2008-08-12
Ja
Viveka Arvidsson
Rolf Engström
Eje Engstrand
Monica Samuelsson
Göran Karlsson
Ingela Nordhall
Rose-Marie Fihn
Jan Skog
Roland Wall
Kjell Klerfors
Jarl Karlsson

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5

Justerandes sign

Nej

X
6

Utdragsbestyrkande

-
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PROTOKOLL

33(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

KS § 146

Dnr KS0108/08

Vård- och omsorgsnämndens begäran om omdisponering av det bundna kontot
för barn och ungdom
Vård- och omsorgsnämnden önskar omdisponera 600 000 kr från det bundna kontot
avseende institutionplaceringar för barn och ungdomar under 2008. Medlen skall
användas för utveckling av insatserna inom öppenvården för barn och ungdomar med
benämningen ”Intensiv hemmabaserad familjebehandling, IHF”.
I Vård- och omsorgsnämndens uppdrag ligger naturligtvis att utveckla insatserna i
behandlingsarbetet för att både ha en god kvalitet och begränsa samhällets kostnader.
Det bundna kontot uppgår till 20 000 000 kr varav 14 700 000 kr avser barn- och
ungdom. I uppföljningsrapport 2 aviserar Vård- och omsorgsnämnden en negativ
årsavvikelse på
-1 000 000 kr. Kommunstyrelsens förvaltning kan därmed inte se att det finns något
utrymme för omdisponering från det bundna kontot.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-05-28
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen avslår Vård- och omsorgsnämndens begäran om
omdisponering av det bundna kontot för barn och ungdom.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen avslår Vård- och omsorgsnämndens begäran om
omdisponering av det bundna kontot för barn och ungdom.
___
Exp:
Vård- omsorgsnämnden
Helene Ramert

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

34(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

KS § 147

Dnr KS0106/08

Svar på remiss från Svenska Kyrkan om ändring av församlingsindelning
rörande församlingarna Skepplanda pastorat
Enligt Kyrkoordningen för Svenska Kyrkan är det stiftsstyrelsen som beslutar om
ändring i den territoriella församlingsindelningen inom ett stift.. Inga ändringar kan
dock göras utan att berörda församlingar, samfälligheter, kyrkoherdar, kontraktsprost
och domkapitel har getts tillfälle att yttra sig. Även lantmäterimyndigheten och
kommunen där församling som är föremål för indelningsändring är belägen skall ges
tillfälle att yttra sig. Stiftsstyrelsen har tillsammans med berörda församlingar utrett
församlingsgränserna i Skepplanda pastorat.
I utredningen föreslås:
o Församlingarna Skepplanda och Hålanda läggs samman
o Församlingen skall heta Skepplanda-Hålanda församling.
o Församlingarna S:t Peder, Ale-Skövde och Tunge läggs samman.
o Församlingen skall heta Lödöse församling.
o Indelningsdelegerade skall inrättas enligt kyrkoordningen 37 kap 13 § och 50 §.
o Indelningsändringen träder ikraft 1 januari 2010
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-06-26
Handläggare: Maria Olegård, kommunsekreterare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslagen i utredningen.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslagen i utredningen.
___
Exp:
Göteborgs stift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

35(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

KS § 148

Dnr KS0103/08

Bussrundtur för Alebor
Jarl Karlsson (s) har föreslagit att kommunen ska arrangera rundturer med buss i Ale
kommun för invånarna som ett sätt att informera aleborna om kommunen.
Förslaget säger att bussturen bör genomföras ett par vardagar samt en lördag under
september med enkel förtäring på vikingagården.
Buss
Prisförslaget kommer från Västtrafik. Föreslagen buss tar 50 passagerare.
Guidning
Olika förtroendevalda med kunskap om historia, nutid och framtid enligt förslag.
Intäkt (per tillfälle, 50 personer)
Maximalt kan inkomsten per busstur bli för 50 vuxna, alltså 2 000 kr. Minsta möjliga
inkomst bör bli (10 familjer, 5 personer) 1 000 kr (Vuxen 40 kr, barn 20 kr, familj
högst 100 kr).
Arvode till förtroendevalda
För sammanträde (förrättning) som omfattar max 5 timmar får en förtroendevald 642
kr. För styrkt förlorad arbetsförtjänst kan den förtroendevalda få ersättning med högst
1 342 kr. Om bussturen startar efter kl 17.00 blir förrättningsersättningen 320 kr.
Ingen ytterligare ersättning tillkommer för lördagen.
Förtäring
Den stora kostnaden för bussturen ligger i förtäringen på vikingagården. Kostnaden
beror på antalet personer och vilken nivå på förtäring man väljer.
Summering kostnad (per tillfälle, 50 personer)
Busshyra med chaufför
3 600 kr
Enkel förtäring Vikingagården 75–100 kr per person, max 5 000 kr
Förtroendevald guide (1 person)
arvode (+ ev förlorad arbetsförtjänst)
(320 kr/642 kr)
Maxkostnaden:

9 242 kr (+ ev förlorad arbetsförtjänst)

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-08-04
Handläggare: Karin Dickens, informationschef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens förvaltning att arrangera resorna.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

36(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

2. Kommunstyrelsen beslutar att överskjutande kostnader betalas av
Kommunstyrelsen.
___
Yrkande
Rose-Marie Fihn yrkar bifall till förslaget om en bussrundtur för Alebor men yrkar
avslag på att kommunen ska betala för förtäring 75-100:-/person samt att guidningen
läggs ut på föreningar etc, ej på förtroendevalda.
Jarl Karlsson, ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt gör följande
tillägg:
1. Kommunstyrelsen beslutar att utvärdering ska ske innan årsskiftet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget förslag och dels på Rose-Marie Fihns
yrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens förvaltning att arrangera resorna.
2. Kommunstyrelsen beslutar att överskjutande kostnader betalas av
Kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen beslutar att utvärdering ska ske innan årsskiftet.
Reservation
Rose-Marie Fihn reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
___
Exp:
Stig Fredriksson
Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

37(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

KS § 149

Dnr KS0003/08

Utseende av revisor till Samordningsförbundet för finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser
Kommunfullmäktige beslutade 2007-12-10 § 164 att Ale tillsammans med Kungälv,
Stenungsund och Tjörn ska ingå i ett gemensamt samordningsförbund för finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser.
I avsiktsförklaringen står att kommunerna ska enas om en gemensam revisor.
Samordningsförbundets styrelse föreslår Olle Björnström, Kungälv som tidigare varit
utsedd av Kungälvs kommun att vara revisor i Samordningsförbundet. Frågan måste
dock lyftas i respektive kommuns Kommunstyrelse för beslut.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-06-26
Handläggare: Maria Olegård, kommunsekreterare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår Olle Björnström, Kungälv till revisor i
Samordningsförbundet för finansiell samordning.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen föreslår Olle Björnström, Kungälv till revisor i
Samordningsförbundet för finansiell samordning.
___
Exp:
Samordningsförbundet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

38(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

KS § 150

Dnr KS0121/08

Samordning av arbetet med IT-infrastrukturen i GR-kommunerna
I skrivelse till Göteborgsregionens medlemskommuner finns en hemställan om mandat
att samordna arbetet med IT-infrastrukturen inom medlemskommunerna för ITtjänster som berörs av Nationell IT strategi för vård och omsorg.
Ale kommun har en standardiserad IT-miljö vilket gör att det finns förutsättningar för
samverkan med andra huvudmän. Den tekniska infrastruktur som krävs är komplex
och kostsam att ta fram vilket gör att samverkan ger ekonomiska fördelar.
En förutsättning för samverkan i detta ärende är god kommunikation i de nätverk som
finns inom GR för berörda verksamhetschefer inom IT och vård och omsorg.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Per Wikström, 2008-07-02
Handläggare: Per Wikström, IT-chef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ger GR mandat att samordna arbetet med IT-infrastrukturen
inom kommunalförbundet
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen ger GR mandat att samordna arbetet med IT-infrastrukturen
inom kommunalförbundet
___
Exp:
GR
Jan Hallberg, GR
Per Wikström
Lisbeth Tilly
Joachim Wever
Gisela Askne

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

39(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

KS § 151
Delgivningar
Cirkulär
Cirkulär 08:35 Arbetsdomstolens dom 2008 nr 39 angående rätt till ersättning vid
ledighet för att uppfylla arbetstidslagens reglering av dygnsvila.
Cirkulär 08:36 Kommunalt vårdnadsbidrag
Cirkulär 08:37 Skyldighet att utfärda intyg vid tillfällig föräldrapenning
Cirkulär 08:39 Arbetsdomstolens dom 2008 nr 40 om förflyttning av förste rektor
innebär att han blivit skild från anställningen. Vidare om det förelegat
vägande skäl för förflyttning av honom.
Cirkulär 08:40 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete
Cirkulär 08:42 Överföring av den offentliga kontrollen av djurskyddet
Cirkulär 08:43 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m
m med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård
Cirkulär 08:44 Arbetsdomstolens dom 2008 nr 43 angående avsked av larmoperatör
som blockerat trygghetslarm.
Cirkulär 08:45 Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar i kommuner, landsting och
regioner
Cirkulär 08:48 Ledighet med vårdnadsbidrag
Cirkulär 08:49 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat
arbete
Cirkulär 08:50 Överenskommelse om ändringar i Veckovila 95
Kallelser/protokoll/minnesanteckningar
1. Minnesanteckningar från Regional ägarrådet/styrgrupp nytt aktieägaravtal 8 maj.
2. Protokoll från Vässtrafiks årsstämma 23 maj.
3. Protokollsutdrag från GR - § 134 Revisionsberättelse ang förbundsstyrelsens
räkenskaper och förvaltning för år 2007.
4. Protokollsutdrag från GR - § 137 K2020 – kollektivtrafikprogram för
Göteborgsregionen
5. Protokollsutdrag från GR – § 37 Bestämmande av tid för förbundsfullmäktiges
sammanträde 2009
6. Protokollsutdrag från VGR - § 129 Sammanträdestider för regionfullmäktige 2009
Diverse
1.
2.
3.
4.
Justerandes sign

Regeringskansliets årsbok 2007
Västtrafiks ekonomiska rapport januari – mars 2008
Västtrafiks årsredovisning 2007
Skrivelse från Migrationsverket med prognos 2008 på samman nivå som
mottagandet 2007.
Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

40(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

5.
6.
7.
8.
9.

Skrift från Socialdepartementet – En politik för barnets rättigheter
GR:s årsredovisning 2007
GR:s Verksamhetsinriktning och budget för GR 2009
SKL:s beslut om ökad IT-samverkan mellan kommunerna och landstingen
inom vård, omsorg och övriga verksamheter.
Strukturbild för Göteborgsregionen.

BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

41(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

KS § 152
Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 § 110
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-17 § 111-127
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-05 § 128-142
Kommunstyrelsens personalutskott
1. Kommunstyrelsens personalutskott 2008-06-16 § 8
Markärende
1. Exploateringsingenjörens beslut om upplåtelse av mark (bostadsarrende) (Nr
55)
2. Exploateringsingenjörens beslut om upplåtelse av mark (bostadsarrende) (Nr
54)
3. Mark- och exploateringsansvarigs avtal med Börjessons Mekaniska (Nr 20)
4. Mark- och exploateringsansvarigs upplåtelse av servitut Nödinge 38:31 (Nr 18)
5. Mark- och exploateringsansvarigs avtal betr Osbacken 1:28 och 1:32 (Nr 19)
Personalärende
1. Kommundirektörens beslut att utse ersättare för personalchefen 23/6-24/7.
2. Kommundirektörens beslut att utse ersättare för förvaltningschefen på vårdoch omsorgskontoret 16/7-3/8.
3. Tf kommundirektörens beslut att utse ersättare för ekonomichefen 7/7-1/8
4. Kommunstyrelsens ordförandes beslut att utse kommundirektör 26/6-30/7.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner anmälda delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

42(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

KS § 153

Dnr KS0128/08

Yttrande över samråd angående förnyelse av koncession för befintlig 400 kV
kraftledning mellan Midskog och Stenkullen
Ale kommun har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat samråd. Remisstiden
pågår till och med 2008-08-15.
Yttrande gäller ledningen samt bifogad miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Svenska
Kraftnät avser att ansöka om förnyelse av nätkoncession (tillstånd) hos
Energimarknadsinspektionen för att få inneha och driva befintlig 400 kV ledning,
CL26, mellan Midskog i Jämtlands län och Stenkullen i Västra Götalands län. Det
finns koncession för ledningen idag, men denna måste förnyas eftersom koncession
endast ges för en period om 40 år i taget.
Ale kommun anser att Svenska Kraftnät bör beakta riskerna från strålningen mer
samt att de bör ta större hänsyn till de enskilda personer vars fastigheter har en
högre strålning än 0,4 µT (mikrotesla). På ett avstånd på 100 meter från ledningen
redovisar MKBn 22 berörda byggnader inom Ale kommun. Av dessa har 10
byggnader värden över 0,4 µT. Det högsta magnetfältsvärde som redovisas för en
byggnad är 12,44 µT vilket Ale kommun anser avviker väsentligt från det normala.
Svenska Kraftnät bör även förtydliga hur höga strålningsvärdena måste vara för att
de ska anses avvika väsentligt från det normala.
Ale kommun har inget erinra som markägare.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-07-02
Handläggare: André Berggren, fysisk planerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande över rubricerad nätkoncession som
sitt eget.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören att underteckna yttrandet.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande över rubricerad nätkoncession som
sitt eget.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören att underteckna yttrandet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2008-08-12

___
Exp:
Länsstyrelsen
Vattenfall Power Consultant AB
Miljö- och byggförvaltningen
Samhällsplaneringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

43(48)

PROTOKOLL

44(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

KS § 154

Dnr KS0050/06

Förfrågan från Finsnickaren i Göteborg AB om planrevidering gällande
exploatering på del av Surte 43:1 m fl (Keillers Damm)
Finsnickaren i Göteborg AB har 2008-06-19 inkommit med förfrågan om att revidera
tidigare beslut om detaljplanläggning, Ks § 109 2007-06-05, genom en utökning av
exploateringsområdet enligt bifogad karta markerat med orange färg.
Utökningen omfattar både Ale kommuns fastighet Surte 43:1 och hela den privatägda
fastigheten Surte 42:31.
Syftet med detta är att tillskapa ytterligare ca 12 radhuslägenheter samt skapa
förutsättningar för ett rekreationsområde innehållande exempelvis möjligheter för
boule, tennis, fotboll etc.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-06-30
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ger Finsnickaren i Göteborg AB möjlighet att pröva en
planutökning av redan beslutat planområde för bostäder gällande Keillers
damm/Forsbäck.
2. Kommunstyrelsen ger miljö- och byggnämnden i uppdrag att teckna nytt planavtal
med Finsnickaren i Göteborg AB utefter de nya förutsättningarna.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen ger Finsnickaren i Göteborg AB möjlighet att pröva en
planutökning av redan beslutat planområde för bostäder gällande Keillers
damm/Forsbäck.
2. Kommunstyrelsen ger miljö- och byggnämnden i uppdrag att teckna nytt planavtal
med Finsnickaren i Göteborg AB utefter de nya förutsättningarna.
___
Exp:
Finsnickaren i Göteborg AB
Miljö- och byggnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

45(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

KS § 155

Dnr KS0148/08

Behov av kommunövergripande utredning och riktlinjer för vindkraft i Ale
kommun - tematiskt tillägg till Ale ÖP 07
Översiktsplanarbetet resulterade i ett behov av utredningar som behöver tas fram,
varav vindkraftsfrågan var en av dessa. I samband med tidigt samråd angående
vindkraftsetablering i Risveden har frågan om behov av kommunövergripande
vindkraftutredning aktualiserats.
Den nu antagna översiktsplanen redovisar inga anvisade områden eller riktlinjer/policy
för vindbruk, men behov finns att utreda vindkraftsförutsättningarna vidare genom
fördjupade studier. En sådan fördjupning med riktlinjer för vindkraftsetablering kan
antas som ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan som antas av
kommunfullmäktige, enligt plan- och bygglagen (PBL). Riktlinjerna utgör därefter ett
planeringsstöd vid bedömning och beslut inför framtida förfrågningar om
vindkraftverk. Kommunen har då redan gjort avvägningar gentemot andra intressen i
samråd med kommunens invånare, andra berörda, organisationer och statliga
myndigheter via länsstyrelsen.
Vindkraften är en förnybar och miljövänlig energikälla som kommer att spela en viktig
roll i omställningen till ett hållbart energisystem. Därför är det viktigt att genomföra en
kommunövergripande utredning för vindkraft, då vindkraftsintressena ofta står i
konflikt med andra intressen.
Energimyndigheten har nyligen informerat om att det finns bidrag att söka för de
kommuner som önskar ta fram riktlinjer för vindkraft. Planeringsstödet är tänkt att
tillföra resurser till den fysiska planeringen och ger kommunerna möjlighet att skapa
beredskap. Samhällsplaneringsavdelningen anser att det är värdefullt att klarlägga
förutsättningarna för vindkraft i Ale kommun och inför detta arbete ta fram erforderlig
projektbeskrivning som underlag för ansökan om bidrag.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-07-31
Handläggare: Ann-Marie Carlsson, ÖP-ansvarig
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom framställan från samhällsplaneringsavdelningen om fortsatt utredning angående förutsättningarna för
vindbruk i Ale kommun samt ta fram riktlinjer/policy.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsplaneringsavdelningen att ansöka om
statsbidrag för arbetet.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2008-08-12

BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom framställan från samhällsplaneringsavdelningen om fortsatt utredning angående förutsättningarna för
vindbruk i Ale kommun samt ta fram riktlinjer/policy.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsplaneringsavdelningen att ansöka om
statsbidrag för arbetet.
___
Exp:
Samhällsplaneringsavdelningen
Miljö- och byggförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

46(48)

PROTOKOLL

47(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

KS § 156

Dnr KS0291/07

Yttrande över förslag till järnvägsplan, delen Hede-Älvängen
Banverket har efter att järnvägsplanen för sträckan Hede-Älvängen varit utställd i
årsskiftet 07/08 gjort ett antal revideringar. Som sakägare ombedes nu Ale kommun
att yttra sig över dessa förändringar senast den 13 augusti 2008.
Förvaltningens bedömning framgår av bifogat yttrande från
samhällsplaneringsavdelningen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-08-06
Handläggare: Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef
Samhällsplaneringschefen informerar om att endast ett enklare samråd har skett med
Miljö- och byggförvaltningen.
Under sammanträdet görs justeringar i yttrandet.
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande yttrande över rubricerat ärende
som sitt eget.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna yttrandet.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande yttrande över rubricerat ärende
som sitt eget.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna yttrandet.
___
Exp:
Banverket
Miljö- och byggförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Samhällsplaneringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

48(48)

Sammanträdesdatum
2008-08-12

KS § 157
Extra sammanträde
Ordföranden föreslår att Kommunstyrelsen har ett extra sammanträde den 25 augusti
kl 16.30.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

