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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2008-09-16

Datum för anslags uppsättande:

2008-09-19

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7

Datum för anslags nedtagande: 2008-10-13

Underskrift:

Maria Olegård
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KS § 161
Informationsärende
a) Unga Entreprenörer – idag och i framtiden
Kjell Lundgren, Ale Utveckling AB informerar om årets projekt på Krokholmen
och tankar om hur det kan utvecklas i framtiden.
b) Uppföljningsrapport 3 med helårsprognos
Helene Ramert, ekonomichef informerar om uppföljningsrapport 3.
c) Ekonomiska jämförelser
Sten Åhrman, budgetchef informerar om de ekonomiska jämförelser som är gjorda
mellan dels GR-kommunerna och dels övriga kranskommuner.
d) Ordföranden informerar
Jarl Karlsson, ordförande informerar om förändringar i ärende nr 5, 18 och 27 på
dagens ärendelista.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign
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KS § 162
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.
___
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KS § 163

KS0013/08

Förändring i taxan för Förskoleverksamhet och Skolbarnomsorg
Barn- och ungdomsnämnden föreslog inför beslut om budget 2008 att göra
förändringar i taxan för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
Maxtaxans intentioner var att införa enhetstaxa dvs. inga nivåer och en högsta kostnad
på
1 260 kr per barn och månad. Barn- och ungdomsnämnden valde att använda tre
kostnadsnivåer enligt följande:
<15 tim. högsta taxa
756 kr
15-30 tim. högsta taxa 1 008 kr
>30 tim. högsta taxa
1 260 kr
Nämnden föreslår nu att mellannivån tas bort och att taxan från och med 2008 skall
vara konstruerad på följande sätt:
<15 tim. högsta taxa
>15 tim. högsta taxa

756 kr
1 260 kr

Förslaget berör ca 650 barn och innebär en genomsnittlig kostnadsökning på 125 kr
per barn och månad. För förvaltningen innebär det en årlig intäktsökning på ca 1
miljon kronor.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-01-23
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår Barn- och ungdomsnämndens förslag med hänvisning
till att taxeförändring genomförs som en del i 2009 års budgetarbete.
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
___
Justerandes sign
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KS § 164

KS0160/08

Ekonomiska jämförelser
Sedan några år tillbaka sammanställer kommunstyrelsens förvaltning årligen
ekonomiska nyckeltal för Ale och de övriga kommunerna i Göteborgsregionen för att
se hur Ale ligger till i regionen.
Årets tabeller baserar sig på siffror från bokslut 2007. Fritid och Kultur har nu varsin
tabell och Funktionshinder har lagts till som en anpassning till de målgrupper som
används i budgetarbetet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-09-05
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
___
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KS § 165

KS0001/08

Strategisk plan för Ale kommun
Det föreligger ett förslag på Strategisk plan för Ale kommun med vision 2020, budget
2009-2010, investeringsplan 2009-2012 samt ägardirektiv till AB Alebyggen från
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Det föreligger ett förslag till Verksamhetsmål för 2009-2010 samt förslag till budget
2009-2010 samt flerårsbudget 2009-2010 från Moderaterna, Kristdemokraterna,
Folkpartiet liberalerna och Centerpartiet.
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige fastställer kommunens utdebitering för år 2009 till 22,00
kronor per skattekrona.
2. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till strategisk plan för Ale kommun
med vision 2020, budget 2009-2010, investeringsplan 2009-2012 samt ägardirektiv
till AB Alebyggen.
3. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till resultatbudget, balansbudget
och finansieringsbudget för år 2009 och 2010.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges
beslut om strategisk plan och kommunbidrag senast 2008-12-19 besluta om
nämndernas detaljbudget för år 2009.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att redovisa respektive detaljbudget för
2009 vid kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2009.
6. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att under 2009 och 2010 pröva
och godkänna de investeringar som är markerade med fetstil i investeringsplanen
för 2009-2010.
7. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar
inom sin totala investeringsbudget 2009 och 2010 efter godkännande av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
8. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar respektive år när 2009 och 2010 års löneavtal har
färdigförhandlats.
9. Kommunfullmäktige fastställer att kommunens låneskuld vid årsskiftet 2010/2011
får uppgå till högst 250 Mkr.
10. Kommunfullmäktige behandlar senast 2008-11-30 frågan avseende borgensbeslut
för AB Alebyggen.
Jan Skog lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige skall anta Allians för Ales förslag till Verksamhetsmål för
2009-2010 samt förslag till budget för 2009-2010 samt flerårsbudget 2009-2010
2. Kommunfullmäktige fastställer kommunens utdebitering för år 2009 och 20010 till
22,00 kronor per skattekrona.
Justerandes sign
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3. Kommunfullmäktige antar Allians för Ales föreliggande förslag till resultatbudget,
balansbudget och finansieringsbudget för år 2009-2010.
4. Kommunfullmäktige antar Allians för Ales föreliggande förslag till
investeringsbudget för år 2009-2010 samt investeringsplan för åren 2011-2012.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2008 pröva och godkänna större
investeringar (de som är markerade med fetstil i investeringsbudgeten). Kostnad,
placering och genomförande ska redovisas till kommunstyrelsen före igångsättning.
5. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar
inom sin totala investeringsbudget 2009-2010 efter samråd med kommunstyrelsens
arbetsutskott tillika budgetberedning. Dessa ändringar skall återrapporteras till
kommunstyrelsens förvaltning för att investeringsuppföljningen och beräkningen
av avskrivningen ska bli korrekt.
6. Kommunfullmäktige beslutar att som förutsättning för 2009-2010 års
kommunbidrag gäller att vård- och omsorgsnämndens institutionsplaceringar
upphör att vara ett bundet konto
7. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut om strategiska mål och kommunbidrag senast 200812-15 besluta om nämndernas detaljbudget för år 2009-2010
8. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att redovisa respektive detaljbudget för
2009-2010vid kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2008.
9. Kommunfullmäktige antar oförändrade taxor och avgifter i den kommunala
verksamheten för år 2009-2010 med undantag för VA. och renhållningstaxorna
samt eventuella förändringar i sotningstaxan utöver indexuppräkning av gällande
taxa. Beslut i dessa taxor tas senare under året.
10. Kommunfullmäktige fastställer att kommunens låneskuld vid årsskiftet 2010-2011
får uppgå till högst 150 Mkr.
11. Kommunfullmäktige beslutar om att upprätta ett handlingsprogram för konkurrens
inom kommunens verksamhetsområden. Avknoppning, utökad föreningsdrift,
ideella insatser, sponsring och samverkan med näringsliv vid investering och drift,
är verktyg som får användas i alla kommunens verksamheter för effektivisering och
kvalitetsutveckling. Undantaget från detta är områden där lagstiftning gör särskilda
avgränsningar – t.ex myndighetsutövning Kommunens principiella hållning skall
utgå från inställningen att det är viktigare hur tjänster utförs än vem som utför
dem.
12. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till
kommunövergripande policy för mångfald, valfrihet och alternativa driftsformer.
13. Kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och ungdomsnämnden att pröva alternativa
lösningar inom barnomsorgen, t ex anställa fler dagbarnvårdare, ge ekonomiskt
bidrag till föräldrar som gemensamt eller enskilt ordnar sin barnomsorg, så att
nämnden klarar ekonomi och kvalité inom verksamheten.
14. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga processer i det kommunala arbetet skall
ses över och kvalitetssäkras enligt lämplig standard. En översyn av kommunens
organisation ska påbörjas under 2009 och leda till att kommunens samtliga
förvaltningar får en bättre helhetssyn.
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15. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att i samarbete med berörda
nämnder kraftfullt motverka mobbning och rasism i kommunens samtliga
verksamheter.
Propositionsordning
Ordförandens ställer proposition dels på sitt eget yrkande och dels på Jan Skogs
yrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer kommunens utdebitering för år 2009 till 22,00
kronor per skattekrona.
2. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till strategisk plan för Ale kommun
med vision 2020, budget 2009-2010, investeringsplan 2009-2012 samt ägardirektiv
till AB Alebyggen.
3. Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till resultatbudget, balansbudget
och finansieringsbudget för år 2009 och 2010.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges
beslut om strategisk plan och kommunbidrag senast 2008-12-19 besluta om
nämndernas detaljbudget för år 2009.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att redovisa respektive detaljbudget för
2009 vid kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2009.
6. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att under 2009 och 2010 pröva
och godkänna de investeringar som är markerade med fetstil i investeringsplanen
för 2009-2010.
7. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar
inom sin totala investeringsbudget 2009 och 2010 efter godkännande av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
8. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar respektive år när 2009 och 2010 års löneavtal har
färdigförhandlats.
9. Kommunfullmäktige fastställer att kommunens låneskuld vid årsskiftet 2010/2011
får uppgå till högst 250 Mkr.
10. Kommunfullmäktige behandlar senast 2008-11-30 frågan avseende borgensbeslut
för AB Alebyggen.
Reservation
Rose-Marie Fihn, Kjell Klerfors, Tore Berghamn, Jan Skog och Ulf-Göran Solving
reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan Skogs förslag.
___
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KS § 166

KS0154/07

Revidering av reglementena för pensionärsrådet och handikapprådet
2007-06-05 behandlade Kommunstyrelsen ett ärende om ändring av kommunala
pensionärsrådets i Ale kommun reglemente. I samband med behandlingen av ärendet
på Kommunstyrelsen uppstod diskussion kring Pensionärs- och handikapprådets
ersättares tjänstgöring och rätt till sammanträdesarvode. Idag har ersättarna närvarorätt
vid sammanträdena men ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår endast då
ersättarna tjänstgör.
I Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ale kommun, som gäller för samtliga
övriga nämnder och styrelser anges att arvode och ersättning för förlorad
arbetsförtjänst utgår även till icke tjänstgörande ersättare.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att nu gällande arvodesbestämmelser
skall gälla även för Pensionärs- och Handikapprådets ledamöter och ersättare.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2007-10-22
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige gör följande ändring i reglementet för kommunala
pensionärsrådet i Ale kommun; under rubriken ”Rådets sammansättning” skall
stycke sex utgå och ersättas med följande text; ”Ersättarna för
pensionärsföreningarna får närvara vid pensionärsrådets sammanträden. För rådet
gäller arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ale kommun.
2. Kommunfullmäktige gör följande ändring i reglementet för Handikapprådet i Ale
kommun; under rubriken ”Rådets sammansättning” skall stycke sju utgå och
ersättas med följande text; ”Ersättarna för handikappföreningarna får närvara vid
handikapprådets sammanträden. För rådet gäller arvodesbestämmelser för
förtroendevalda i Ale kommun.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige gör följande ändring i reglementet för kommunala
pensionärsrådet i Ale kommun; under rubriken ”Rådets sammansättning” skall
stycke sex utgå och ersättas med följande text; ”Ersättarna för
pensionärsföreningarna får närvara vid pensionärsrådets sammanträden. För rådet
gäller arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ale kommun.
2. Kommunfullmäktige gör följande ändring i reglementet för Handikapprådet i Ale
kommun; under rubriken ”Rådets sammansättning” skall stycke sju utgå och
ersättas med följande text; ”Ersättarna för handikappföreningarna får närvara vid
handikapprådets sammanträden. För rådet gäller arvodesbestämmelser för
förtroendevalda i Ale kommun.
___
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KS § 167

KS0084/08

Namnbyte av Handikapprådet till Rådet för funktionshinderfrågor
Socialstyrelsens terminologiråd har utkommit med rekommendationer att inte använda
begreppet handikapp. Socialstyrelsen skriver att termen kan upplevas som
stigmatiserande och bör undvikas.
Handikapprådet har tillskrivit kommunstyrelsen med en begäran om att byta namn till
Rådet för funktionshinderfrågor.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-07-02
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att namnändra Handikapprådet till Rådet för
funktionshinderfrågor.
2. Kommunfullmäktige beslutar att reglementet för Handikapprådet ändras på så sätt
att ordet ”handikapprådet” byts ut till ”Rådet för funktionshinderfrågor.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att namnändra Handikapprådet till Rådet för
funktionshinderfrågor.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att i reglementet för Handikapprådet göra
nödvändiga redaktionella ändringar med anledning av namnbytet.
___
Exp:
Rådet för funktionshinderfrågor
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KS § 168

KS0176/07

Svar på motion från Bengt Englund (c), Jan Skog (m), Rose-Marie Fihn (fp),
Sune Rydén (kd) och Roland Wall (c) om Carlmarks Industriområde i Älvängen
Bengt Englund, Jan Skog, Rose-Marie Fihn, Sune Rydén och Roland Wall har 200708-09 inlämnat en motion med krav på upprustning inom Carlmarks industriområde i
Älvängen. Motionen har remitterats till Miljö- och byggnämnden som inkommit till
kommunstyrelsen med yttrande 2008-01-02.
Motionärerna anser att förslumningen idag är påtaglig och att det bästa vore att ge
fastighetsägaren ett rivningsföreläggande alternativt att Ale kommun köper området
och förlägger en marina där.
Miljö- och byggnämnden anser att ett rivningsföreläggande på vissa byggnader inom
området är en osäker och tidsödande process varför nämnden istället föredrar att
kontakt omgående tas med fastighetsägaren med syfte att få en upprustning till stånd.
Ett kommunalt köp av fastigheten innebär ett stort ekonomisk åtagande med
osäkerhet vad gäller sanering, stabilisering och klimatsäkring.
Motionen föreslås avslås samtidigt som Miljö- och byggnämnden uppmanas att verka
för en upprustning av Carlmarks industriområde.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-05-30
Handläggare: Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Miljö- och byggnämnden att starkt verka för att
Carlmarks industriområde i Älvängen skall upprustas och hållas i vårdat skick.
___
Yrkande
Jan Skog yrkar bifall till motionen.
Kjell Klerfors, Rose-Marie Fihn, Tore Berghamn och Ulf-Göran Solving tillstyrker Jan
Skogs yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositions dels på arbetsutskottets förslag och dels på Jan Skogs
yrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
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2008-09-16

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Miljö- och byggnämnden att starkt verka för att
Carlmarks industriområde i Älvängen skall upprustas och hållas i vårdat skick.
Reservation
Jan Skog, Kjell Klerfors, Rose-Marie Fihn, Tore Berghamn och Ulf-Göran Solving
reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan Skogs yrkande.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2008-09-16

KS § 169

KS0110/07

Svar på motion Rose-Marie Fihn (fp), om lärarlyftet i Ale kommuns skolor
Rose-Marie Fihn, Folkpartiet Liberalerna, har i motion till fullmäktige föreslagit
kommunfullmäktige att besluta att genomföra Lärarlyftet i Ale kommun.
Under åren 2007-2010 satsar regeringen 2,8 miljarder på lärarfortbildning. Satsningen
innebär att behöriga lärare skal ha möjlighet att ta tjänstledigt för att studera på
högskolan och behålla större delen av sin lön. Syftet med fortbildningen är att höja
lärares kompetens för att därigenom öka elevens måluppfyllelse. Fokus skall ligga på
att stärka lärarens kompetens i både ämnesteori och ämnesdidaktik.
Det statsbidrag som betalas ut är ersättning för lönekostnader så att lärarna kan
bibehålla 80% av sin lön. Skolhuvudmannen ersätts med 70% för sina kostnader,
resterande 30% svarar skolhuvudmannen för.
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut 2007-10-23, § 119 anfört att det är viktig att
delta i lärarlyftet och att barn- och ungdomsförvaltningen håller på att ta fram riktlinjer
för genomförandet.
Utbildnings- och kulturnämnden har i beslut 2007-10-26, § 87 anfört att det inte finns
utrymme i budget för att göra de satsningar man ser behov av. Skolledningen på Ale
gymnasium skulle under hösten 2007 arbeta fram en kompetensutvecklingsplan för de
kommande tre åren. Utbildnings- och kulturnämnden har vidare anfört att om
lärarlyftet finansieras centralt finns goda förutsättningar att uppfylla uppställda mål.
Lärarlyftet innebär att kommunen får betala 24 % av den tjänstledige lärarens lön samt
kostnader för vikarier
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-06-25
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Yrkande
Rose-Marie Fihn yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Tore Berghamn tillstyrker Rose-Marie Fihns yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2008-09-16

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2008-09-16

KS § 170

KS0140/08

Revidering av Tekniska nämndens reglemente
Tekniska nämnden har övertagit ansvaret för kommunens bilpool från den 1 mars
2007. Tidigare var det samhällsbyggnadsenheten som ansvarade för denna.
Revideringen av reglementet avser att under administrationens ansvarsområde lägga
till;
- Administrera och handlägga kommunens gemensamma bilpool.
Rubriken ”Inköpsenheten” ersätts med ”Upphandlingsenheten”.
Under samma rubrik, punkt 2 utgår (LOU) och ersätts med (2007:1091).
Ärendet har behandlats av Tekniska nämnden 2008-06-18, §50.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-08-05
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för Tekniska nämnden.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för Tekniska nämnden.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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KS § 171

KS0016/08

Fastställande av revideringar i GR:s förbundsordning
Göteborgsregionens kommunalförbund har tillskrivit medlemskommunerna med en
hemställan om att medlemskommunernas fullmäktige skall fastställa förslag till
reviderad förbundsordning.
Förslaget innebär att inom § 2 , punkten ”Myndighetsutövning inom
valideringsområdet” utgår samt att punkten ”intagning till gymnasieskolan” justeras
från lydelsen ”att svara fö r intagningen till gymnasieskolan enligt skollagen” till ”att
genom Utbildningsgruppen svara fö r intagningen till gymnasieskolan enligt Skollag
och Gymnasiefö rordningen samt inom ramen fö r gällande samverkansavtal
avseende gymnasieskolan medlemskommunerna emellan”.
Enligt kommunallagen (3 kap 27 §) skall förbundsordningen fastställas av
förbundsmedlemmarna.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-08-06
Handläggare: Eva-Marie Ekman, 2008-08-06
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige fastställer den reviderade förbundsordningen enligt
Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges förslag 2008-06-10, § 36.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer den reviderade förbundsordningen enligt
Göteborgsregionens förbundsfullmäktiges förslag 2008-06-10, § 36.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KS § 172

KS0152/08

Naturvårdsavtal på fastigheten Jennylund 1:4 (Mettjärnsområdet, Bohus)
I samband med arbetet att ta fram ett naturvårdsprogram för Ale kommun framkom
det att området vid Mettjärn, 2 km öster om Bohus, hyser en av landets största
förekomster av de båda hotade arterna alkonblåvinge och klockgentiana. Området
består av fukthedar med mycket berg i dagen och mossar. För att områdets värden
skall bestå krävs en ganska resurskrävande skötsel i form av bränning och/eller bete i
kombination med buskröjning, kommunen har i dagsläget inte resurser att utföra
skötseln.
Området är utpekat i naturvårdsprogrammet som ett område med unika naturvärden
och ligger på kommunalägd mark inom fastigheten Jennylund 1:4. Vid kontakter med
länsstyrelsen under slutet av 2007 och början av 2008 konstaterades att området har
sådana värden att man kan teckna ett naturvårdsavtal för det.
Naturvårdsavtal tecknas mellan en markägare och länsstyrelsen och innebär att
länsstyrelsen övertar ansvar samt kostnader för skötseln. Eventuella intäkter som
skötseln medför t.ex. virke tillfaller markägaren, avtalet skrivs in på fastigheten vilket
medför att det följer fastigheten oavsett ägarbyten. Länsstyrelsen har lämnat ett förslag
på avtal till kommunen för godkännande.
Att teckna ett naturvårdsavtal innebär inga kostnader för kommunen. Området består
av skogliga impediment och ligger ca 2 km från närmsta samhälle marken har därför
ett mycket lågt marknadsvärde. Inom området finns heller inga planer på exploatering,
i ÖP 07 är området utpekat som särskilt värdefull natur och grönstruktur.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson, kommundirektör, 2008-08-06
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna länsstyrelsens förslag till naturvårdsavtal
på fastigheten Jennylund 1:4.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna länsstyrelsens förslag till naturvårdsavtal
på fastigheten Jennylund 1:4.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KS § 173

KS0144/08

Exploateringsavtal till detaljplan för Bostäder inom Skårdal 7:2 i Bohus
Samhällsplaneringsavdelningen har upprättat förslag till exploateringsavtal med AB
Alebyggen avseende rubricerad detaljplan. Området benämns även Skolvägen och
kommer att inrymma ca 12 småhuslägenheter som ska upplåtas med kooperativ
hyresrätt. Avtalet reglerar i huvudsak ansvaret för utbyggnad av allmän platsmark.
Alebyggen skall ansvara för om- och utbyggnad av Skolvägen och Skårdalsvägen,
utbyggnad av vändplats med parkeringsplatser i Ligustergränds förlängning och
omläggning av dagvattenledning inom planområdet. Alebyggen åtar sig också att bygga
om en privat va-servis i anslutning till planområdet. Kommunen åtar sig att bygga ut
gång- och cykelväg mellan Skolvägen och Lindvägen.
Alla kostnader för planens genomförande åvilar Alebyggen förutom kostnaden för
utbyggnad av gc-väg mellan Skolvägen och Lindvägen samt halva kostnaden för
utbyggnad av vändplats med parkeringsplatser som kommunen ska betala.
Detaljplanen upprättas med enkelt planförfarande och kommer därför att antas av
Miljö- och byggnämnden. Avsikten är att exploateringsavtalet skall godkännas innan
detaljplanen antas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-07-07
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal med AB Alebyggen avseende
detaljplan för Bostäder inom Skårdal 7:2 i Bohus.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna
avtalet.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal med AB Alebyggen avseende
detaljplan för Bostäder inom Skårdal 7:2 i Bohus.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna
avtalet.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 174

KS0151/08

Sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2009
Förslag till sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott för 2009
har upprättats.
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec

Info
20
24
24
21
5
9
25
22
27
10
8

13
10
17
14
12
2
18
15
13
17
1

Beslut
27
3, 31
28
19
16
6
1, 29
3, 17
15

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-08-06
Handläggare: Maria Olegård, kommunsekreterare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen fastställer föreslagna sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen
2009.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen fastställer föreslagna sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen
2009.
___
Exp:
Samtliga nämnder
Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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KS § 175

KS0147/08

Förtida inlösen av byggnad inom fastigheten Krokstorp 2:18
Ägaren till fastigheten Krokstorp 2:18, Håkan Anderssons Mekaniska AB, har begärt
att få bostadshuset inom fastigheten inlöst i förtid. I anslutning till och inom
fastigheten kommer dels Vägverket att bygga ut E45, dels kommunen att bygga ut
lokalväg parallellt med E45. Detta för med sig både markintrång och bullerstörningar
från E45 och lokalvägen. Störningarna bedöms sammantaget vara så stora att
fastigheten blir olämplig som bostadsfastighet. Vägverket medger att byggnaden löses
in förtid under förutsättning att kommunen kan förskottera ersättningen.
Överenskommelse har träffats mellan Håkan Anderssons Mekaniska och kommunen
innebärande att kommunen ersätter byggnaden och kommande markintrång för
lokalväg inom fastigheten med en miljon kronor. Håkan Anderssons Mekaniska
ombesörjer och bekostar rivning av byggnaden. Ersättningen utbetalas inte förrän
byggnaden är riven. När byggnaden rivits ges Håkan Anderssons Mekaniska möjlighet
att utvidga den verksamhet de bedriver inom fastigheten Krokstorp 2:17 in på
fastigheten Krokstorp 2:18. Överenskommelse har även träffats med Vägverket
innebärande att Vägverket ersätter kommunen med 500 000 kr för deras andel av
intrånget.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-07-09
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse med Vägverket avseende
fördelning av kostnader för intrångsersättning på fastigheten Krokstorp 2:18.
2. Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse med Håkan Anderssons
Mekaniska AB avseende ersättning om en miljon kronor för intrång på och
förlorad byggrätt inom fastigheten Krokstorp 2:18.
3. Kommunstyrelsen beslutar att belasta exploateringskonto 0005, Krokstorp 2:18,
och exploateringskonto 4211, Svenstorps handelsområde, med 500 000 kr vardera.
4. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna överenskommelserna.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse med Vägverket avseende
fördelning av kostnader för intrångsersättning på fastigheten Krokstorp 2:18.
2. Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse med Håkan Anderssons
Mekaniska AB avseende ersättning om en miljon kronor för intrång på och
förlorad byggrätt inom fastigheten Krokstorp 2:18.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2008-09-16

3. Kommunstyrelsen beslutar att belasta exploateringskonto 0005, Krokstorp 2:18,
och exploateringskonto 4211, Svenstorps handelsområde, med 500 000 kr vardera.
4. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna överenskommelserna.
___
Exp:
Håkan Anderssons Mekaniska AB
Vägverket
Helene Ramert, Ekonomichef
Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 176

KS0146/08

Försäljning av tomter på Älvängens södra verksamhetsområde
Tre befintliga verksamhetsutövare i Ale kommun har framfört önskemål om att få
köpa tomt för sina verksamheter i Älvängens södra verksamhetsområde, tomterna är i
anslutning till det kommande vägmotet. Verksamhetsutövarna är: B Simonsens
Plåtslageri AB, Ale Ståldörrar AB och Bildovision AB genom sitt fastighetsbolag
Myran fastigheter AB.
Alla tre företagen har ansökt om tomter på en storlek av ca 2000 m2.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-07-02
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen säljer en tomt om ca 2000 m2 på kommunens fastighet Tollered
1:3 till B Simonsens Plåtslageri AB för 150 kr/m2 i enlighet med upprättat
köpekontrakt.
2. Kommunstyrelsen säljer en tomt om ca 2000 m2 på kommunens fastighet Tollered
1:3 till Ale Ståldörrar AB för 150 kr/m2 i enlighet med upprättat köpekontrakt.
3. Kommunstyrelsen säljer en tomt om ca 2000 m2 på kommunens fastighet Tollered
1:3 till Myran fastigheter AB för 150 kr/m2 i enlighet med upprättat köpekontrakt.
4. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna erforderliga köpehandlingar.
På Kommunstyrelsens sammanträde informerar ordföranden om att Ale Ståldörrar AB
p.g.a ändrade förutsättningar drar sig ur köpet av mark.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen säljer en tomt om ca 2000 m2 på kommunens fastighet Tollered
1:3 till B Simonsens Plåtslageri AB för 150 kr/m2 i enlighet med upprättat
köpekontrakt.
2. Kommunstyrelsen säljer en tomt om ca 2000 m2 på kommunens fastighet Tollered
1:3 till Myran fastigheter AB för 150 kr/m2 i enlighet med upprättat köpekontrakt.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna erforderliga köpehandlingar.
___
Exp:
B Simonsens AB, Myran fastigheter AB, Ale Utveckling
Jörgen Sundén, exploateringsingenjör, Helene Ramert, ekonomichef
Justerandes sign
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PROTOKOLL

27(42)

Sammanträdesdatum
2008-09-16

KS § 177

KS0113/08

Svar på remiss - EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38)
En utredning om allmännyttans villkor tillsattes år 2005. Utredningen kom i april 2008
med sitt betänkande ”EU, allmännyttan och hyrorna” (SOU 2008:38). Med hänvisning
till EG-rättens statsstödsregler menar utredningen att de kommunala bostadsföretagen
måste förändras i grunden.
Utredningen har tagit fram två alternativa möjligheter - att de kommunala
bostadsbolagen drivs i syfte att maximera vinsten eller enligt en strikt
självkostnadsprincip.
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har arbetat fram ett tredje alternativ vilket är
ett mellanting av utredningens två förslag.
Utredningen har även haft i uppdrag att anpassa hyressättningssystemet till de
lagändringar som föreslås och om det är lämpligt, ta bort allmännyttans
hyresnormerande roll. Samtidigt skall säkerställas att enskilda hyresgäster inte får för
höga hyreshöjningar.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-07-04
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande och uppdrar till
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör eller deras ersättare att
underteckna yttrandet.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande och uppdrar till
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör eller deras ersättare att
underteckna yttrandet.
___
Exp:
Finansdepartementet
Alebyggen AB
Eva-Marie Ekman
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KS § 178

KS0131/08

Yttrande angående förslag till arbetsplan för utbyggnad av E45 och förslag till
järnvägsplan för utbyggnad av NorgeVänerbanan i Älvängen inom Ale
kommun
Ale kommun tillstyrker förslagen till arbetsplan och järnvägsplan i Älvängen och
förutsätter att nedanstående och i bilagt yttrande redovisade synpunkter över väg- och
järnvägsutbyggnaden beaktas i det fortsatta planerings- och projekteringsarbetet.
Ale kommun förutsätter att BanaVäg i Väst utför nödvändiga skyddsåtgärder vid
bebyggelse med beaktande av de villkor de valda lokaliseringarna ger vid handen i den
givna planeringssituationen. I samband med diskussionen om trafikområdets
gestaltning har Ale kommun påtalat vikten av att skyddsräcken ges en sådan utformning att räckena vid färd i personbil ej avskärmar utblicken mot
älvlandskapet.
Ale kommun förutsätter att BanaVäg i det fortsatta planerings- och projekteringsarbetet redovisar en lösning för att skärma väg- och tågbullret så att detta på ett
godtagbart sätt också kan överensstämma med riktlinjerna om 55 dBA ekv. och 70
dBA max utomhus vid uteplats.
Förutom de synpunkter som framförts under kapitlet Geoteknik i arbetsplanens
beskrivning vill Ale kommun fästa uppmärksamheten på bestämmelserna i
kommunens dpl 9 som avser undanröja risken för skred inom berörda områden.
Ale kommun anser att möjligheten att förbättra standarden på motorvägshållplatserna
så att dessa kan användas i den normala trafiksituationen är mycket angelägen från
kollektivtrafiksynpunkt.
Enligt redovisningen i detaljplan 9 skall Göteborgsvägen användas som lokalväg och
miljöprioriteras på sträckan mellan Frälsegårdsvägen- Malmers Väg. Den miljöprioriterade delen av Göteborgsvägen ingår som genomfartsområde i Vägverkets
åtagande med avseende på anläggning och drift. GC-banan genom Älvängens
Centrum skall ha en bredd av minst 3,0 m.
Ale kommun förutsätter att i bilagt yttrande redovisade synpunkter angående
förorenad mark och naturvård mm beaktas i det fortsatta planerings- och
projekteringsarbetet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-08-19
Handläggare: Bert Andersson, projektsamordnare
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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.
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.
___
Exp:
Banverket
Vägverket
Miljö- och byggförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Räddningstjänsten
Samhällsplaneringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

30(42)

Sammanträdesdatum
2008-09-16

KS § 179

KS0145/08

Överenskommelse angående tippning av schaktmassor på Sörmossens
avfallsupplag i Bohus
I beslut 2006-09-12, KS § 169, godkände Kommunstyrelsen en då upprättad
överenskommelse med Vägverket/Banverket angående tippning av schaktmassor på
Sörmossens avfallsupplag. Det avtalet förutsatte att Vägverket/Banverket själva skulle
ombesörja mottagning och utläggning av massorna. Av praktiska skäl har det visat sig
att det är mer lämpligt att kommunen tar hand om och lägger ut de levererade
massorna. Av det skälet har en reviderad överenskommelse tagits fram som skall
ersätta den tidigare överenskommelsen. Kommunens ersättning för mottagna massor
har höjts från tidigare 50 kr per lass till 10 kr/m3.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-07-08
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad överenskommelse angående tippning av
schaktmassor på Sörmossens avfallsupplag i Bohus.
2. Kommunstyrelsen beslutar att avtalet gäller fr om 2008-09-16.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna överenskommelsen.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad överenskommelse angående tippning av
schaktmassor på Sörmossens avfallsupplag i Bohus.
2. Kommunstyrelsen beslutar att avtalet gäller fr om 2008-09-16.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna överenskommelsen.
___
Exp:
BanaVäg i Väst
Lars Lindström, samhällsplaneringsavdelningen
Helene Ramert, ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

31(42)

Sammanträdesdatum
2008-09-16

KS § 180

KS0122/08

Samråd angående ny översiktsplan för Lilla Edets kommun, inkl MKB
Lilla Edets kommun har utarbetat ett förslag till Översiktsplan för Lilla Edets
kommun. Ale kommun har fått översiktsplanen för yttrande under samrådstiden.
Yttrandet ska lämnas senast den 26 september 2008.
Av översiktsplanen framgår att många mellankommunala frågor berör Ale kommun.
Flera av översiktsplanens huvudfrågor berör direkt Ale och framför allt ”Knutpunkt
Lödöse”. Övriga frågor som har samband med regionförstoring såsom infrastruktur,
bebyggelse mm kommenterats. Ale kommun föreslås lämna de synpunkter på Lilla
Edets översiktsplan som framgår av bifogat yttrande.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson Lennart Nilsson, 2008-08-15
Handläggare: Ann-Marie Carlsson, översiktsplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande yttrande från
kommunstyrelsens förvaltning.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna yttrandet.
Yrkande
Jan Skog lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande yttrande från
kommunstyrelsens förvaltning men med den ändringen att tillstyrka ett trafikmot i
Alvhem.
2. Kommunstyrelse beslutar uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna yttrandet.
Kjell Klerfors, Rose-Marie Fihn, Tore Berghamn och Ulf-Göran Solving tillstyrker Jan
Skogs yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag punkt 1 och dels på
Jan Skogs förslag punkt 1 och finner att Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

32(42)

Sammanträdesdatum
2008-09-16

BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande yttrande från
kommunstyrelsens förvaltning.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna yttrandet.
Reservation
Jan Skog, Kjell Klerfors, Rose-Marie Fihn, Tore Berghamn och Ulf-Göran Solving
reserverar sig mot beslutet i punkt till förmån till Jan Skogs yrkande i punkt 1.
___
Exp.
Lilla Edets kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

33(42)

Sammanträdesdatum
2008-09-16

KS § 181

KS0123/08

Samråd angående Lilla Edets kulturarvsplan - Kultur i arv
Lilla Edets kommun har översänt samrådshandling av ”Lilla Edets kulturarvsplan Kultur i arv” för yttrande. Ale kommun har tagit del av handlingarna.
Inom Lilla Edets kommun finns inga riksintressen för kulturminnesvård eller
kulturmiljöer enligt preliminärt urval av kulturhistoriskt intressanta miljöer som berör
Ale kommun, varför inga övriga kommentarer lämnas på kulturarvsprogrammet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-07-30
Handläggare: Ann-Marie Carlsson, översiktsplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att avstå från yttrande över ”Lilla Edets kulturarvsplan Kultur i arv”, då inga riksintressen för kulturminnesvård eller kulturmiljöer enligt
preliminärt urval av kulturhistoriskt intressanta miljöer berör Ale kommun.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att avstå från yttrande över ”Lilla Edets kulturarvsplan Kultur i arv”, då inga riksintressen för kulturminnesvård eller kulturmiljöer enligt
preliminärt urval av kulturhistoriskt intressanta miljöer berör Ale kommun.
___
Exp:
Lilla Edets kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

34(42)

Sammanträdesdatum
2008-09-16

KS § 182

KS0124/08

Samråd angående Naturvårdsplan för Lilla Edets kommun
Ale kommun har tagit del av samrådshandlingen. Ale kommun har tagit del av
handlingarna och har inga erinringar på upprättad naturvårdsplan.
Ale kommun har noterat att två naturvårdsobjekt berör Ale kommun. Dessa områden
är nr 31 – Storemossen och Grankärrsmossen, klass I, som delvis ligger inom Livered
21:1 och område nr 353 – Backa s delen, klass II, som gränsar till Rapenskår.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-07-21
Handläggare: Ann-Marie Carlsson, översiktsplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att avstå från yttrande över ”Naturvårdsplan för Lilla
Edets kommun”. Två naturvårdsobjekt berör Ale kommun, men kommunen har
inga synpunkter på detta förhållande.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att avstå från yttrande över ”Naturvårdsplan för Lilla
Edets kommun”. Två naturvårdsobjekt berör Ale kommun, men kommunen har
inga synpunkter på detta förhållande.
___
Exp:
Lilla Edets kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

35(42)

Sammanträdesdatum
2008-09-16

KS § 183

KS0117/08

Västtrafiks trafikförsörjningsplan 2009/2010
Inför arbetet med Trafikförsörjningsplanen 2009/2010 önskar Västtrafik efterhöra
kommunens önskemål/synpunkter vad beträffar den regionala och den lokala trafiken.
Västtrafik hanterar efter nya regler samtliga ärenden i Trafikförsörjningsplanen och
efterfrågar också önskemål/synpunkter angående priser, zoner och färdbevis.
Kommunens synpunkter önskar Västtrafik ha redan den 29 augusti men Ale kommun
har begärt förlängd svarstid till 16 september.
Ale kommun föreslår utredning av 30-minuterstrafik kvällar och helger för Lila express
och kommunens vilja kvarstår att få utrett förslag vad gäller priser och färdbevis inom
Ale kommun.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-08-11
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom att i tjänsteskrivelsen föreslagna förändringar
utreds av Västtrafik inför ny Trafikförsörjningsplan 2009/2010.
Ordföranden föreslår att tjänsteskrivelsen/yttrandet kompletteras med följande text
under övrigt: ” Ale kommun anser det viktigt att öka tillgängligheten till Ale
gymnasium för elever från Lilla Edet.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom att i tjänsteskrivelsen föreslagna förändringar
utreds av Västtrafik inför ny Trafikförsörjningsplan 2009/2010 med ordförandens
tillägg.
___
Exp:
Västtrafik

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

36(42)

Sammanträdesdatum
2008-09-16

KS § 184

KS0002/08

Uppföljningsrapport 3, 2008-06-30 med helårsprognos 2008
Uppföljningsrapport 3 är baserad på det ekonomiska utfallet t.o.m. juni och
nämndernas årsprognoser för ekonomi, verksamhetsmått och personal.
Det ekonomiska resultatet per juni uppgår till 21,3 Mkr och prognosen för årets
resultat inkl avsättning för framtida pensionskostnader är 6,2 Mkr.
Antalet årsarbetare t o m juni är drygt 980 vilket är ca 9 färre än motsvarande period
föregående år. Lönekostnaderna ligger i nivå med budget.
Verksamhetsmåtten följer i stort sett budget med några avvikelser inom
förskola/skola, vård/boendeplatser och trafikplaneringsärenden.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att nämnderna nu tillförs budget för löneavtal
2008 på totalt 10,3 Mkr för perioden april-december 2008 samt att 3,2 Mkr överförs
till budgeten för pensionsutbetalningar.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-08-15
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommundirektören informerar om att Sveriges Kommuner och Landsting den 28
augusti presenterade en ny skatteunderlagsprognos som innebär en nedrevidering av
prognosen för 2008 års skatteintäkter m 2,7 Mkr. Med beaktande av dessa uppgifter
(cirkulär 08:63) blir prognosen för årets resultat därmed 3,5 Mkr och ej 6,2 som
redovisats i uppföljningsrapport 3)
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 3.
2. Kommunstyrelsen beslutar om ramjustering 2008 p.g.a. löneavtal 2008 med 638
tkr för Kommunstyrelsen, 102 tkr för Tekniska nämnden, 332 tkr för Miljö- och
byggnämnden, 1 540 tkr till Utbildnings- och kulturnämnden, 1 602 tkr till Vårdoch omsorgsnämnden samt 6 108 tkr till Barn- och ungdomsnämnden. Dessutom
omförs under Kommunstyrelsen 3 200 tkr från lönereserven till anslaget för
pensionsutbetalningar.
3. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fortsätta med åtgärder för att anpassa
verksamheten efter tilldelad budget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

37(42)

Sammanträdesdatum
2008-09-16

BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 3.
2. Kommunstyrelsen beslutar om ramjustering 2008 p.g.a. löneavtal 2008 med 638
tkr för Kommunstyrelsen, 102 tkr för Tekniska nämnden, 332 tkr för Miljö- och
byggnämnden, 1 540 tkr till Utbildnings- och kulturnämnden, 1 602 tkr till Vårdoch omsorgsnämnden samt 6 108 tkr till Barn- och ungdomsnämnden. Dessutom
omförs under Kommunstyrelsen 3 200 tkr från lönereserven till anslaget för
pensionsutbetalningar.
3. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fortsätta med åtgärder för att anpassa
verksamheten efter tilldelad budget.
___
Exp:
Samtliga nämnder
Helene Ramert, ekonomichef
Sven-Olof Frisk, personalchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

38(42)

Sammanträdesdatum
2008-09-16

KS § 185

KS0134/08

Arbetsorganisation och övergripande tidplan för arbetet med framtagande av
servicedeklarationer
I Strategiska planen under perspektivet Verksamhetsutveckling anges att servicedeklarationer ska utvecklas i hela organisationen under 2008. Detta uppdrag följs
upp i Kommunstyrelsens nämndplan med det kommunövergripande uppdraget till
Kommunstyrelsens förvaltning att driva detta arbete.
Kommunstyrelsens arbetsutskott förde under våren en inledande diskussion i
ärendet och den 26 augusti 2008 fick arbetsutskottet och nämndernas ordförande
och 1: e vice ordförande samt förvaltningscheferna en gemensam information inför
fortsatt arbete.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till arbetsorganisation och
övergripande tidplan för arbetet. I förslaget föreslås bl a att en politisk styrgrupp
utses med representanter för majoriteten och oppositionen. för styrning av det
gemensamma och övergripande arbetet.
Varje nämnd ska snarast ta beslut om för vilka verksamheter, minst 2, som
servicedeklarationer ska tas fram i detta första skede.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Gunilla Hall, 2008-09-01
Handläggare: Gunilla Hall, kvalitetschef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till arbetsorganisation och
övergripande tidplan för arbetet med framtagande av servicedeklarationer i
kommunen.
2. Kommunstyrelsen utser politisk styrgrupp vid sammanträdet den 16 september.
3. Kommunstyrelsen fastställer vilka servicedeklarationer som initialt ska tas fram
inom styrelsens ansvarsområde vid sammanträdet den 16 september.
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till arbetsorganisation och
övergripande tidplan för arbetet med framtagande av servicedeklarationer i
kommunen.
2. Kommunstyrelsen utser Göran Karlsson (v) att ingå och bli ordförande i den
politiska styrgruppen därefter utses Elaine Björkman (s), Jan Skog (m), Boel
Holgersson (c) och Willy Köhlborg (s) att ingå i den politiska styrgruppen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

39(42)

Sammanträdesdatum
2008-09-16

BESLUT
1. Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till arbetsorganisation och
övergripande tidplan för arbetet med framtagande av servicedeklarationer i
kommunen.
2. Kommunstyrelsen utser Göran Karlsson (v) att ingå och bli ordförande i den
politiska styrgruppen, därefter utses Elaine Björkman (s), Jan Skog (m), Boel
Holgersson (c) och Willy Köhlborg (s) att ingå i den politiska styrgruppen.
___
Exp:
Respektive nämnd
KLG
Håkan Spång
Lennart Nilsson
Per Wikström
Stryrgruppen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

40(42)

Sammanträdesdatum
2008-09-16

KS § 186

KS0134/08

Servicedeklarationer inom Kommunstyrelsens ansvarsområde
I Ale ska respektive nämnd anta servicedeklarationerna för sina verksamheter och
ansvaret att ta fram förslag i samarbete med brukare, medarbetare och nämnd/arbetsutskott ligger på förvaltningen.
Varje nämnd ska snarast ta beslut om för vilka verksamheter, minst 2, som servicedeklarationer ska tas fram i detta första skede.
Kommunstyrelsen kommer att, vid sidan av de egna verksamhetsspecifika servicedeklarationerna, också anta vissa deklarationer som är av kommunövergripande
karaktär.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att det initialt
tas fram servicedeklarationer för följande områden:
•
•
•

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

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Gunilla Hall, 2008-09-11
Handläggare: Gunilla Hall, kvalitetschef
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen beslutar att servicedeklarationer initialt ska tas fram för de tre
områden som förvaltningen föreslår.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att servicedeklarationer initialt ska tas fram för de tre
områden som förvaltningen föreslår.
___
Exp:
Respektive nämnd
KLG
Håkan Spång
Lennart Nilsson
Per Wikström
Styrgruppen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

41(42)

Sammanträdesdatum
2008-09-16

KS § 187
Delgivningar
Cirkulär
Cirkulär 08:46
Cirkulär 08:51
Cirkulär 08:54
Cirkulär 08:55
Cirkulär 08:59
Cirkulär 08:60
Cirkulär 08:61

Nytt avtal om skolkopiering läsåret 2008-2009
Kommunalt vårdnadsbidrag. EG-rättens betydelse för
handläggningen m m.
Program för Hållbar Jämställdhet
Information om Patientdatalagen (2008:355) m m
Normalavtal för kommunal upphandling av postservicetjänster
Information om bedömningskriterier och förstärkt tillsyn gällandes
kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld
Nya regler om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.

Kallelser/protokoll
1.
2.
3.
4.

Protokoll från Renovas Styrelse 2008-06-12
Protokoll från Kommunforskning i Västs årsmöte 2008-05-21
Kallelse till Grefabs styrelsemöte 2008-08-26
Minnesanteckningar från Ägarrådets möte 2008-08-21

Diverse
1. Skrivelse från Västsvenska Industri- och handelskammaren ang utbyggnad av
Sverigediagonalen.
2. Bok från Teknikföretagen – Hur man flyttar 20 ton död älg, och andra
perspektiv på svensk framgång
3. Ale kommuns synpunkter angående objekt till trafikverken för beräkning av
samhällsekonomiska kalkyler m m
4. GR:s förslag till regional gruspolicy
5. Inbjudan från Bertinoro till Gästfrihetsdagarna 4-7 september.
6. Skrivelse från ”Ett klick för Skogen”
7. Skrivelse från ”Arena för Tillväxt”
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

42(42)

Sammanträdesdatum
2008-09-16

KS § 188
Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-26 § 143
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-02 §§ 144-170
Förköpsärenden
Mark- och exploateringsansvarigs beslut att avstå förköp, ärende 10/08, 19/08, 30/08
och 46-81/08.
Markärenden
Mark- och exploateringsansvarigs beslut löp nr 21-31/08
Exploateringsingenjörens beslut löp nr 56-57/08
Övriga ärenden
Kommundirektörens beslut att förordna tillförordnad personalchef
Administrativa chefens yttrande avseende antagande av hemvärnsman.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner anmälda delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

