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KS § 189
Informationsärende
a) Ändrad dagordning
Jarl Karlsson föreslår att ärende nr 31 behandlas före ärende nr 18 på dagens
föredragningslista samt ett extra ärende läggs till sist på listan.
b) Internationellt utbyte med funktionshindrade ungdomar
Joachim Wewer, vård- och omsorgsförvaltningen informerar om att Ale har
internationellt utbyte med funktionshindrade ungdomar i Italien.
b) Ales medborgarpanel
Stefan Lydén, förvaltningssekreterare informerar om det Sveriges Kommuners och
Landstings projekt om Medborgarpaneler där Ale deltar bland 33 kommuner i
landet.
c) Delårsbokslutet
Helene Ramert, ekonomichef redogör för kommunens delårsbokslut per den 31
augusti 2008.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag om förändrad dagordning.
2. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___
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KS § 190
Information från Kommunalråden och Kommundirektören
Kommunalråden Jarl Karlsson (s) och Jan Skog (m) och kommundirektör Stig
Fredriksson redogör för aktuella ärenden.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___
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KS § 191

KS0002/08

Uppföljningsrapport 4. 2008-08-31, för Kommunstyrelsens verksamhet
Sammanfattande kommentarer kring nämndens ekonomiska utveckling 2008

Avvikelse
Prognos helår prognos budget
(aktuell)
helår

Prognos helår
(föregående Utfall perioden
rapport)
2007

Utfall perioden

Budget helår

Utfall i % av
budget

29 190
106 364
77 174

31 432
167 767
136 335

92,9%
63,4%
56,6%

39 326
170 801
131 475

7 894
-3 034
4 860

32 837
164 365
131 528

31 389
99 627
68 238

49 188
145 460
96 272

Kommunbidrag

90 890

136 335

66,7%

136 335

0

136 335

81 804

106 428

Budgetavvikelse

13 716

0

0,0%

4 860

4 860

4 807

13 566

10 156

23 074

32 005

72,1%

32 005

0

32 005

22 971

32 965

67,0

100,0

67,0%

100,0

0,0

100,0

65,2

98,8

3 027

7 870

38,5%

0

7 870

7 694

3 801

4 691

Belopp, kkr
Intäkter
Kostnader
Resultat

Lönekostnad exkl
arvoden
Arbetad tid
(årsarbetare)

Investeringar, utgifter

Bokslut 2007

Avsatta medel för årets pensionsutbetalningar (20,1 Mkr) finns budgeterade under finansen.

För perioden redovisar Kommunstyrelsen ett resultat om 13,7 mkr. Det positiva
resultatet är starkt påverkat av de kommungemensamma poster som finns budgeterade
under Kommunstyrelsen. De avsatta medlen för löneavtalet har tillsammans med de
specialdestinerade anslagen, facklig tid, ledarskapsutvecklingen, tomställda lokaler samt
avsatta medel för de kommungemensamma utredningar en resultatpåverkan på
periodens resultat om knappt 12,1 mkr. Exkluderas de kommungemensamma posterna
uppgår periodens resultat till drygt 1,6 mkr. Lönekostnaderna är för perioden höga i
relation till budget. Det beror framförallt på att Vikingagården har personal som är
budgeterade inom investeringen för hövdingahallen. Personalen finns därmed ej med i
personalbudgeten men däremot i utfallet för personalkostnaderna. Dessutom har vissa
verksamheter under Kommunstyrelsen en del personal som under perioden har
finansieras helt eller delvis via statliga medel, exempelvis genom plusjobb, lönebidrag
eller särskilt anställningsstöd. Dessa personer finns heller inte med i personalbudgeten
men i utfallet för personalkostnaderna, vilket därmed ger en skev lönekostnadsbild.
Exkluderas effekten av det som nämnts ovan, ligger lönekostnaden enligt budget.
Antalet årsarbetare uppgår för perioden till 67, vilket är enligt budget. Av de
budgeterade investeringarna har hitintills drygt 3,0 mkr använts, vilket är lägre än
budgeterat.
Jämfört med samma period föregående år är årets resultat i år knappt 0,2 mkr högre.
Lönekostnaderna 2008 ligger hitintills i nivå med lönekostnaderna 2007. Antalet
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årsarbetare har ökat med 1,8. Investeringarna uppgår 2008 till 3 mkr jämfört med 2007
då de uppgick till 3,8 mkr.
För helåret prognostiserar Kommunstyrelsen ett positivt resultat om knappt 4,9 mkr.
Resultatet kan till stora delar förklaras av att årets löneavtal började gälla från 1 april
2008, de avsatta medlen är dock beräknade till och med 30 mars, 2009. Detta ger
därmed en delårseffekt 2008 om 5 mkr. En annan orsak till det prognostiserade
överskottet är att avsatta medel för särskilda insatser förväntas lämna ett överskott om
2,5 mkr. Trots kommunstyrelsens prognostiserade överskott om nästan 4,9 mkr finns
det verksamheter under Kommunstyrelsen som prognostiserar underskott. Dessa är;
arbetsmarknadsenheten –0,5 mkr, förtroendemannaverksamheten –0,1 mkr,
Vikingagården –0,45 mkr, kollektivtrafiken –1,8 mkr och färdtjänsten –0,2 mkr.
Dessutom förväntas kostnaden för de tomställda lokalerna på helåret uppgå till
omkring 1,3 mkr för Kommunstyrelsens förvaltning.
Under hösten kommer arbetet med att avlägsna kommunens tomställda lokaler att
fortskrida. Arbetsmarknadsenheten kommer, för att begränsa det prognostiserade
underskottet, arbeta aktivt med att söka intäkter på annat håll. Det kommer bland
annat att ske genom utlåning av personal till andra enheter inom kommunstyrelsens
förvaltning. Arbetsmarknadsenheten kommer även fortsättningsvis vara restriktiv på
kostnadssidan. Vikingagården kommer, för att begränsa det prognostiserade
underskottet, fortsätta med marknadsföring genom annonsering. Förhoppningsvis
medför det ett större intresse för Vikingagården, vilket därigenom ger ökade intäkter.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-09-22
Handläggare: Anders Rylander, ekonom
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningsrapport 4 2008.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningsrapport 4 2008.
___
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KS § 192

KS0140/06

Svar på motion från Stina-Kajsa Melin (s) om kostprogram för Ale kommun
Stina-Kajsa Melin (s) föreslår genom en motion att Ale kommun ska utarbeta ett
kommungemensamt kostprogram för förskolor, grund- och gymnasieskolor, särskilt
boende samt mat i det egna hemmet. I programmet ska det finnas tydliga mål för
ansvar, näringsrekommendationer, måltidsordning, måltidssammansättning,
måltidsmiljö, livsmedelshygien och kompetens. Det ska vara möjligt att utvärdera
kostprogrammet.
Ett kostprogram används som ett verktyg för kvalitetssäkring av verksamheten samt
som ett styrdokument för framtida utveckling.
Motionen har remitterats till Tekniska nämnden som i sitt remissvar ställt sig positiv
till motionens syften samt översänt densamma till övriga nämnder för yttrande.
Samtliga nämnder är positiva till att ta fram ett kostprogram.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-08-26
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Tekniska nämnden att utarbeta ett kostprogram i
enlighet med motionärens intentioner.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Tekniska nämnden att utarbeta ett kostprogram i
enlighet med motionärens intentioner.
___
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KS § 193

KS0131/06

Svar på motion från Anita Ahlberg (ad) och Robert Hurtig (ad) om livslånga
fallskärmar i Ale kommun
Anita Ahlberg och Robert Hurtig (ad) har lämnat in motion daterad 2006-06-02. Där
framförs det att de anser att det avtal enligt PBF (bestämmelser om pension och
avgångsersättningar för förtroendevalda i Ale kommun) som ger fd kommunalråd och
förtroendevalda en livslång pension är felaktigt.
Motionärerna föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att inga fallskärmar gällande
avgångsvederlag och livslånga pensionsförmåner ska gälla för framtida ledamöter.
Motionen har varit remitterad till arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor.
Arbetsgruppen konstaterade 2007-03-26 att arvodesbestämmelserna fastläggs inför
varje ny mandatperiod och föreslog att motionen skulle avslås.
Från 2003-01-01 gäller PBF , bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda i Ale kommun. Kommunfullmäktige fattade 2006-04-24/§ 49
beslut om att göra vissa justeringar av bestämmelserna om pension och
avgångsersättning för förtroendevalda i förhållande till PBF.
Mot bakgrund av vad som framförts av Arbetsgruppen för demokrati- och
arvodesfrågor samt att det kan konstateras att flertalet kommuner i Sverige tillämpar
PBF som grund för att trygga de förtroendevaldas pensionsvillkor föreslås motionen
avslås.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Sven-Olof Frisk, 2008-08-25
Handläggare: Sven-Olof Frisk, tf personalchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Yrkande
Ingela Nordhall yrkar bifall till motionen.
Jan Skog yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets förslag och dels på Ingela
Nordhalls bifallsyrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Ingela Nordhall reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
___
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KS § 194

KS0132/06

Svar på motion från Robert Hurtig och Jan A Pressfeldt, aledemokraterna, om
att återbetala felaktiga bygglovavgifter
Robert Hurtig och Jan A. Pressfeldt har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om att återbetala felaktiga bygglovsavgifter, 10 år tillbaka i tiden.
Robert Hurtig och Jan A. Pressfeldt har krävt att felaktiga bygglovsbeslut skall
upphävas retroaktivt, erlagda bygglovsavgifter skall återbetalas och att detta skall gälla
10 år tillbaka i tiden, d.v.s. från och med år 1996.
Enligt 8 kap 4 § erfordras inte bygglov för vissa åtgärder rörande 1- 2 bostadshus, t.ex.
tillbyggnad av bostadsfastighet samt komplementbyggnader. Detta gäller om
fastigheten är belägen utanför samlad bebyggelse och att området inte är
detaljplanelagt.
Kommunen kan emellertid besluta om att även dessa åtgärder skall vara
bygglovspliktiga.
I nu aktuell fråga har beslutande nämnd 1987-06-02 fattat beslut om vilka områden
som skall anses utgöra samlad bebyggelse och där nybyggnation, markåtgärder och
rivning blir bygglovspliktiga åtgärder. Ytterligare beslut togs 2003-03-27 om riktlinjer
för bygglovsgivning utanför planlagt område.
Miljö- och byggnämnden har i sitt yttrande anfört att motionen inte bör bifallas
eftersom det saknas tydliga riktlinjer för handläggning av bygglovsärenden utanför
detaljplanelagt område samt att det råder politisk oenighet om begreppet ”samlad
bebyggelse” samt att området har förändrats fysiskt under de senaste tio åren.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2007-08-16 § 47 varvid ärendet
återremitterades till kommunstyrelsens förvaltning.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-08-28
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Inlägg
Ordföranden konstaterar att efter återremissen har justering skett för att förtydliga att
det är nu ansvarigs nämnds uppgift att se till att det finns de riktlinjer som krävs för att
få den tillämpning av Plan- och bygglagen som är önskvärd då det just på detta område
finns utrymme för kommunens egna önskemål inom planområdet.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Justerandes sign
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___
Yrkande
Jan Skog yrkar bifall till motionen.
Roland Wall, Kjell Klerfors, Rose-Marie Fihn och Ingela Nordhall 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.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Jan Skog, Roland Wall, Kjell Klerfors, Rose-Marie Fihn och Ingela Nordhall reserverar
sig mot beslutet till förmån för Jan Skogs yrkande.
___
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KS § 195

KS0203/07

Svar på motion från Markus Larsson (m) om miljöbil som förmånsbil
Markus Larsson (m) har lämnat in en motion daterad 2007-09-24, där han föreslår att
Ale kommun erbjuder sina anställda att leasa etanol- eller biogasdrivna bilar, som
betalas via bruttolöneavdrag.
Det konstateras att i Ales strategiska plan betonas vikten av att kommunen bidrar till
hög beredskap och prioriterar åtgärder för att begränsa effekterna av en
klimatförändring.
Genom föreliggande förslag kan kommunen erbjuda tillsvidareanställd personal
möjligheten att bidra till en positiv samhällsutveckling samtidigt som det kan vara ett
ekonomiskt fördelaktigt erbjudande för personalen och därigenom stärka Ale i rollen
som en attraktiv arbetsgivare.
Efter att ha varit i kontakt med några kommuner och ett kommunalförbund som
erbjudit sina anställda miljöbil som förmånsbil, så konstaterar förvaltningen
tillsammans med inköpsenheten att det är möjligt att upphandla tjänst/tjänster som
skulle göra det möjligt att erbjuda tillsvidareanställd personal miljöbil som förmånsbil
genom bruttolöneavdrag.
Den ekonomiska effekten för de anställda innebär betydligt billigare månadskostnad
jämfört med privat finansiering. För arbetsgivaren är det kostnadsneutralt i så motta att
inga direkta kostnader uppstår. Dock tillkommer viss administration såsom
verkställande av bruttolöneavdrag, fakturahantering och information. Som framgår av
ovanstående kommer dock merparten av det administrativa arbetet att upphandlas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Sven-Olof Frisk, 2008-09-02
Handläggare: Sven-Olof Frisk, tf personalchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunstyrelsen ger, under förutsättning att Kommunfullmäktige bifaller
motionen, kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att vidta åtgärder för att kunna
tillhandahålla miljöbil som förmånsbil för tillsvidareanställd personal.
___
Yrkande
Ingela Nordhall yrkar avslag på motionen.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets förslag och dels på Ingela
Nordhalls avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen ger, under förutsättning att Kommunfullmäktige bifaller
motionen, kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att vidta åtgärder för att kunna
tillhandahålla miljöbil som förmånsbil för tillsvidareanställd personal.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Reservation
Ingela Nordhall reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
___
Exp:
Sven-Olof Frisk, tf personalchef
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KS § 196

KS0231/07

Svar på motion från Torbjörn Köre (mp) och Åsa Kasimir Klemedtsson (mp)
om skolskjuts
Torbjörn Köre (mp) och Åsa-Kasimir Klemedtsson (mp) har i en motion, daterad
2007-10-26, föreslagit en förändring av reglerna för busskort. Samma regler för
busskort ska gälla i kommunen oberoende vilken av grundskolorna i Ale en elev valt.
Motionen har remitterats till Barn- och Ungdomsnämnden som, 2008-02-06, § 5 yrkar
bifall till motionen. I nämndens remissvar diskuteras skolskjutsbegreppet. Nuvarande
regler klarlägger under vilka förutsättningar kommunen är skyldig att erbjuda skolskjuts.
Begreppet ”skolskjuts” innebär busstur i ordinarie linjetrafik eller taxiskjuts. Ett
hundratal barn åker helt eller delvis taxi till och från Ales skolor idag eftersom bussarna
inte går överallt eller i tillräcklig omfattning. Att förändra kommunens regler för endast
busskorten, i enlighet med motionärernas syften, innebär därför inte att alla elever får
rätt till taxiskjuts.
Barn- och ungdomsnämnden menar att om förslaget i motionen ska genomföras krävs
särskilda skolskjutsbesämmeler för elever som valt annan skola i kommunen än den av
kommunen tilldelade. Detta eftersom de nu gällande reglerna även omfattar elever i
behov av taxiskjuts. I de fall då en elev valt en annan skola inom kommunen än den
tilldelade skall dessa elever få taxiskjuts till och från av kommunen tilldelad skola och
efter detta ta sig vidare på egen hand (ett förfarande som godkänts av Länsrätten i Skåne).
Kommunens bestämmelser för skolskjuts föreslås i enlighet med detta bli förändrade så
att det framgår att endast elever som valt den skola de tilldelats av kommunen och inte
har möjlighet att använda ordinarie linjetrafik har rätt till taxiskjuts.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av ärendet och noterar Barn- och
ungdomsnämndens ekonomiska beräkning vilken baseras på att 120 barn skulle vara
berättigade till busskort om motionen bifalls. Av redovisningen framgår att
kostnadsökningen för att bevilja busskort till 120 barn är 235.000 kronor.
Kostnaden för taxiresor är individuell för varje elev. Vad gäller rätten till taxiresor ligger
snittkostnaden per elev idag på 25.000 kronor per år. Av förvaltningens tjänsteskrivelse
framgår att det är svårt att beräkna den ökade kostanden för taxiresorna.
Kommunstyrelsens förvaltning ser betydelsen och värdet i att erbjuda elever lika rätt till
busskort och noterar samtidigt att det inte finns några centrala medel för att finansiera en
sådan kostnadsökning, utan förutsätter att vid ett bifall till motionen finansiering kan ske
inom ramen för beviljat kommunbidrag för Barn- och ungdomsnämnden.
Utöver detta har kommunstyrelsens förvaltning inget att tillägga mer än det som framgår
av Barn- och Ungdomsnämndens remissvar.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-06-04
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Arbetsutskottet beslut 2008-10-07
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan
beslutsförslag.
___
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Barn- och ungdomsnämnden att förändra
bestämmelserna för skolskjuts så att de elever som väljer annan skola i kommunen än
den av kommunen tilldelade får samma rätt till busskort som de elever som valt den
skola de tilldelats av kommunen. Rätt till taxi gäller endast mellan hemmet och
anvisad kommunal skola även för de elever som valt annan skola.
3. Kommunfullmäktige noterar att Barn- och ungdomsnämnden inte kan påräkna
ytterligare medel för genomförande av motionen utöver beviljad ram samt noterar att
ändringen inte kan genomföras förrän läsåret 2009/2010.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Barn- och ungdomsnämnden att förändra
bestämmelserna för skolskjuts så att de elever som väljer annan skola i kommunen än
den av kommunen tilldelade får samma rätt till busskort som de elever som valt den
skola de tilldelats av kommunen. Rätt till taxi gäller endast mellan hemmet och
anvisad kommunal skola även för de elever som valt annan skola.
3. Kommunfullmäktige noterar att Barn- och ungdomsnämnden inte kan påräkna
ytterligare medel för genomförande av motionen utöver beviljad ram samt noterar att
ändringen inte kan genomföras förrän läsåret 2009/2010.
Protokollsanteckning
Torbjörn Köre (mp) tillåts av ordföranden att göra följande protokollsanteckning:
”Miljöpartiet i Ale har ambitionen att från vt 2009 i realiteten genomföra intentionerna i
beslutssats 1 och 2.”
___
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KS § 197

KS0246/07

Svar på motion från Åke Niklasson (c), Boel Holgersson (c) och Roland Wall
(c) om neutrala skolskjutsar
Åke Niklasson (c), Boel Holgersson (c) och Roland Wall (c) har i en motion, daterad
2007-11-13, föreslagit att en neutral skolskjuts införs i Ale kommun.
Alla elever i kommunen föreslås, enligt förslaget, ges en rätt till skolskjuts motsvarande
sträckan till kommunens skola för skolområdet. Oavsett vem som är huvudman för
den skola som eleven går i. Motionen har blivit remitterad till Barn- och
ungdomsnämnden som behandlat motionen 2008-02-06, § 6.
I sitt remissvar hänvisar Barn- och ungdomsnämnden till sitt eget remissvar med
anledning av motionen från Miljöpartiet ”Skolskjuts för alla”.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av ärendet och noterar Barn- och
ungdomsnämndens ekonomiska bedömning. Av bedömningen framgår att
kostnadsökningen för en ”neutral skolskjuts”, vad gäller busskortsdelen, är 235.000
kronor.
Utöver detta tillkommer kostnad för taxiresor vilken är individuell för varje elev. Av
förvaltningens tjänsteskrivelse framgår att det är svårt att beräkna den ökade kostanden
för taxiresorna.
Kommunstyrelsens förvaltning ser betydelsen och värdet i att erbjuda elever lika rätt till
busskort och noterar samtidigt att det inte finns några centrala medel för att finansiera en
sådan kostnadsökning, utan förutsätter att vid ett bifall till motionen finansiering kan ske
inom ramen för beviljat kommunbidrag för Barn- och ungdomsnämnden.
Utöver detta har kommunstyrelsens förvaltning inget att tillägga mer än det som
framgår av Barn- och Ungdomsnämndens remissvar.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-04-14
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Arbetsutskottet beslut 2008-10-07
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan
beslutsförslag.
___
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
Justerandes sign
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1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Roland Wall yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på sitt eget förslag och dels på Roland Walls
bifallsyrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Roland Wall reserverar sig mot beslutet till förmån för eget beslutsförslag.
___
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KS § 198

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
Arbetsutskottet beslutade 2008-09-02 att avslå Barn- och ungdomsnämndens förslag
med hänvisning till att taxeförändring genomförs som den del i 2009 års budgetarbete.
Kommunstyrelsen beslutade 2008-09-16 att bordlägga ärendet.
Rose-Marie Fihn meddelar att hon inte deltar i beslutet.
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige förändrar taxan för förskoleverksamheten så att en taxenivå
införs såsom vid maxtaxans införande med en 3% avgift för all barnomsorg (första
barnet) upp till maxtaxenivån för närvarande 1.260 kronor per månad samt att
taxan gäller från 2009-01-01.
Justerandes sign
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Göran Karlsson tillstyrker Jarl Karlssons yrkande.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige förändrar taxan för förskoleverksamheten så att en taxenivå
införs såsom vid maxtaxans införande med en 3% avgift för all barnomsorg (första
barnet) upp till maxtaxenivån för närvarande 1.260 kronor per månad samt att
taxan gäller från 2009-01-01.
Protokollsanteckning
Rose-Marie Fihn (fp) tillåts av ordföranden att göra följande protokollsanteckning:
”Jag avvaktar med ställningstagande tills Kommunfullmäktige p.g.a att ett nytt förslag
presenterades muntligt på Kommunstyrelsen. Jag vill se det presenteras skriftligen”.
___
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KS § 199

KS0174/08

Justering av avgift till Musikskolan
Utbildnings- och kulturnämnden har föreslår att avgifterna till Musikskolan ändras
enligt nedan:
Anmälningsavgift. Gruppundervisning*
Anmälningsavgift Övrig undervisning

400 kr
600 kr

(550)

* Undervisning som avser ta 8 eller fler deltagare samtidigt.
Ändringen innebär en ökning från 550 till 600 kr/termin för undervisning enskilt eller
i grupp om 7 eller färre deltagare.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-09-10
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets besluts 2008-10-07
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan
beslutsförslag.
___
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige beslutar att justera anmälningsavgiften för undervisning inom
Ale Musikskola enligt redovisat förslag att gälla från och med 1 januari 2009.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att justera anmälningsavgiften för undervisning inom
Ale Musikskola enligt redovisat förslag att gälla från och med 1 januari 2009.
___
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KS § 200

KS0173/08

Ny taxa för reservering av medier på biblioteken
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att en avgift för reservering av medier på
biblioteken tas ut av vuxna låntagare från och med 2009-01-01.
Många låntagare reserverar/ställer sig i kö för lån av medier som inte finns inne på
biblioteket. Det är också möjligt att själv reservera medier i bibliotekskatalogen på
hemsidan. När den reserverade boken kommer in på biblioteken meddelas låntagaren
och kan sedan hämta sin bok.
Reservationstjänsten innebär visst arbete för personalen samt en kostnad för porto då
meddelande skickas med brev. En reservationsavgift på 5 kronor är vanlig att ta ut på
de flesta bibliotek. Det är angeläget att barn inte drabbas av någon avgift varför
avgiften endast bör tas ut av vuxna låntagare (20 år och äldre).
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-09-10
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslut 2008-10-07
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan
beslutsförslag.
___
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige beslutar att ej uttaga avgift vid reservering av medier.
Jan Skog tillstyrker Jarl Karlssons yrkande.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ej uttaga avgift vid reservering av medier.
___
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KS § 201

KS0172/08

Tillägg till fritidstaxor 2009
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat föreslå följande tillägg till fritidstaxan att
gälla från och med 2009-01-01.
Kategorin skollokaler
Kilanda skola exkl. kamratbanan
Taxa
T0
T1
T2
(Kr)
0
375
615

T3
800

T4
1 000

Avbokningsavgifter
Avbokning sker:
Senast 7 dagar innan förhyrning
3-6 dagar innan förhyrning
0-2 dagar innan förhyrning

ingen avgift
halv avgift enligt aktuell taxa
full avgift enligt aktuell taxa

Ordningsavgifter
Lämnat ytterdörr/fönster eller
Utrymningsdörr öppen/olåst
Larmutryckning
Rengöring pga. användning av klister

300 kr
självkostnad
självkostnad

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-09-09
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antar tillägg till fritidstaxor enligt ovanstående förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna skall gälla från och med 2009-0101.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar tillägg till fritidstaxor enligt ovanstående förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna skall gälla från och med
2009-01-01.
___
Justerandes sign
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KS § 202

KS0171/08

VA-taxa 2009
Tekniska nämnden har beslutat föreslå en ny VA-taxa att gälla från och med 2009-0101.
Brukningstaxor
Den fasta delen av taxan höjs med 366 kr/år (exkl. moms). Inklusive moms blir
höjningen 457 kr/år.
Skillnaden i årskostnad för en familj med 1-2 barn (förbrukning 150 m3 /år) framgår av
tabellen nedan.
(inkl moms)
Taxa 2008
Taxa 2009

Fast avgift/år
1 524
1 981

Rörlig avgift/m3
23,05
23,05

Totalkostnad 150 m3 /år
4 982
5 439

Anläggningstaxor
Förslag till höjning

5%

Skillnad i anslutningskostnad framgår av nedanstående exempel.
(inkl moms)
Taxa 2008
Taxa 2009

Anläggningstaxa
3 nyttigheter 800 m3 3 nyttigheter 1 200 m3
111 626
120 626
117 207
126 657

2 nyttigheter 2 000 m3 *
74 900
78 645

* Ren- och spillvatten. 20 % på ordinarie avgift och ingen dagvattenavgift.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-09-09
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslut 2008-10-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan
beslutsförslag.
___
Jan Skog, Roland Wall, Kjell Klerfors, Rose-Marie Fihn och Ingela Nordhall meddelar
att de inte deltar i beslutet.
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa innebärande att den fasta delen av
brukningstaxan är 1.800 kronor/år och den rörliga avgiften fastställs till 23.54
kr/m3.
Justerandes sign
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2. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa enligt upprättat förslag innebärande en
höjning av anläggningstaxorna med 5 %.
3. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna skall gälla från och med
2009-01-01.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa innebärande att den fasta delen av
brukningstaxan är 1.800 kronor/år och den rörliga avgiften fastställs till 23.54
kr/m3.
2. Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa enligt upprättat förslag innebärande en
höjning av anläggningstaxorna med 5 %.
3. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna skall gälla från och med
2009-01-01.
___
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KS § 203

KS0170/08

Renhållningstaxa 2009
Tekniska nämnden har beslutat föreslå en ny renhållningstaxa att gälla från 2009-0101.
Hushållsavfall
I den föreslagna höjningen ingår grundavgiften samt brukningstaxans lägsta taxeklass.
Övriga taxeklasser höjs med samma krontal.
Förslag till höjning
16 %
Slamsugning
Förslag till taxehöjning

5%

Containertömning
Förslag till höjning

6-7 %

Slipers
Förslag till införande av ny taxa

80 kr/styck (exkl. moms)

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-09-08
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets förslag 2008-10-07
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan
beslutsförslag.
___
Jan Skog, Roland Wall, Kjell Klerfors, Rose-Marie Fihn och Ingela Nordhall meddelar
att de inte deltar i beslutet.
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige antar ny taxa för renhållning med följande höjningar:
Hushållsavfall 16%
Slamsugning 5%
Containertömning 6,5%
Slipers 80 kr/st exkl moms
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att införa ett elektroniskt
kortsystem på Sörmossen med ett begränsat antal gratisbesök (10 st/år) och
därefter debitera 250 kronor plus moms per besök.
Justerandes sign
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3. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna skall gälla från och med
2009-01-01.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar ny taxa för renhållning med följande höjningar:
Hushållsavfall 16%
Slamsugning 5%
Containertömning 6,5%
Slipers 80 kr/st exkl moms
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att införa ett elektroniskt
kortsystem på Sörmossen med ett begränsat antal gratisbesök (10 st/år) och
därefter debitera 250 kronor plus moms per besök.
3. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna skall gälla från och med
2009-01-01.
___
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KS § 204

KS0178/08

Översyn av Vård- och omsorgsnämndens taxor
Vård- och omsorgsnämnden har lämnat förslag till förändring av taxor att gälla från
och med 2009-01-01.
Förslaget omfattar nämndens samtliga taxor och sammanfattas i bilagan
”Översyn av taxor inom vård och omsorg”. En översyn av samtliga taxor inom vård
och omsorg är gjord. I det förslag som nu presenteras har en jämförelse gjorts med
andra kommuner i GR-regionen, bilaga ”Inkomstökningar med nya taxor”.
Flera av kommunerna vi jämfört med reviderar just nu sina taxor, uppgifterna i
jämförelserna kan därför komma att ändras. Vi har också sett att allt fler kommuner
inför en timtaxa i stället för ett avgiftssystem som bygger på olika nivåer.
För att Ale kommun ska kunna behålla den kvalitet som vi idag har, är det viktigt att
intäkterna anpassas till kostnaderna.
Införs taxeförslagen innebär det en intäktsökning för vård och omsorgsnämnden med
cirka 850 000 kr per år.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-09-12
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att höja hemvårdstaxan omkostnadsnivå 1 från 20 %
till 22 %, omkostnadsnivå 2 från 40 % till 42 %, omkostnadsnivå 3 från 60 % till
62 % samt höja taxa särskilt boende – omkostnadsnivå 4 från 80 % till 100 %.
2. Kommunfullmäktige beslutar anta reviderad taxa för äldreomsorg, (förutom
hemvårdstaxa omvårdnadsnivå 1-3 och taxa särskilt boende), Individ- och
familjeomsorg, Funktionshinder, taxor inom alkohollagen, övriga tillsynstaxor samt
övriga taxor enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag och att dessa taxor
justeras årligen efter konsumentprisindex.
3. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från och med
2009-01-01.
___
Yrkande
Rose-Marie Fihn lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige beslutar att förändra hemvårdstaxan till timtaxa 80 kr/timma.
2. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för äldreomsorg (förutom
hemvårdstaxa), individ- och familjeomsorg, funktionshinder, taxor inom
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alkohollagen, övriga tillsynstaxor samt övriga taxor enligt förvaltningens förslag
och att dessa taxor justeras årligen efter konsumentprisindex.
Jan Skog, Kjell Klerfors, Roland Wall och Ingela Nordhall tillstyrker Rose-Marie Fihns
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets förslag och dels på RoseMarie Fihns förslag och finner att Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att höja hemvårdstaxan omkostnadsnivå 1 från 20 %
till 22 %, omkostnadsnivå 2 från 40 % till 42 %, omkostnadsnivå 3 från 60 % till
62 % samt höja taxa särskilt boende – omkostnadsnivå 4 från 80 % till 100 %.
2. Kommunfullmäktige beslutar anta reviderad taxa för äldreomsorg, (förutom
hemvårdstaxa omvårdnadsnivå 1-3 och taxa särskilt boende), Individ- och
familjeomsorg, Funktionshinder, taxor inom alkohollagen, övriga tillsynstaxor samt
övriga taxor enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag och att dessa taxor
justeras årligen efter konsumentprisindex.
3. Kommunfullmäktige beslutar att de nya taxorna ska gälla från och med 2009-0101.
Reservation
Rose-Marie Fihn, Jan Skog, Kjell Klerfors, Roland Wall och Ingela Nordhall reserverar
sig mot beslutet till förmån för Rose-Marie Fihns förslag.
___
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KS § 205

KS0002/08

Uppföljningsrapport 4, delårsbokslut per 31 augusti 2008 med helårsprognos
2008 för Ale kommun och dess bolag
Delårsbokslut per 31 augusti 2008 har upprättats för Ale kommun och i år ingår även
kommunens bolag. I bilaga finns förutom nämndernas kommentarer till drift- och
investeringsredovisning, uppföljning av strategisk plan inkl personal- och miljömål
samt verksamhetsmått också avvikelseanalys av skatteintäkter, personalrapport och en
redogörelse för den kommunala affärsverksamheten.
Belopp i Mkr
Resultat

Delårsresultat
Ale kommun
23,8
28,3

Årsprognos
inkl bolagen Ale kommun
5,9

Exkl pensionsreserv

40,5

30,9

Investeringsutgifter

35,6

Soliditet
Balansomslutning

56,7 % 37,2 %
869,7 1 806,0

45,0

95,6

Den ökande efterfrågan på barnomsorgsplatser medför att det är av hög prioritet att
fortsätta utbyggnaden av barnomsorgen i Älvängen och Nödinge. För att starta
förstudierna måste medel från 2009 års anslag för utbyggnad av förskolor/skolor
ianspråktas redan i år. Tekniska nämnden önskar därför att få godkännande för att
800 000 kr för Båtsmans förskola i Älvängen och 1 300 000 kr för Lillgårdens förskola
i Nödinge får ianspråktas redan 2008. Om förstudierna leder fram till beslut om
byggstart kommer ytterligare investeringsmedel på ca 20 Mkr att behöva tillskjutas
utöver den nuvarande investeringsplanen sannolikt med början redan 2009.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-09-22
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet per 31 augusti 2008 och
årsprognos 2008.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att fortsätta driva ett kraftfullt
omställningsarbete för att minimera omställningskostnaderna under 2008 och
uppnå budgetbalans 2009.
3. Kommunfullmäktige godkänner att Tekniska nämnden i år får ianspråkta 800 000
kr av 2009 års investeringsanslag avseende förskolor/skolor för förprojektering av
Båtsmans förskola i Älvängen.
4. Kommunfullmäktige godkänner att Tekniska nämnden i år får ianspråkta
1 300 000 kr av 2009 års investeringsanslag avseende förskolor/skolor för
förprojektering av Lillgårdens förskola i Nödinge.
___
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet per 31 augusti 2008 och
årsprognos 2008.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att fortsätta driva ett kraftfullt
omställningsarbete för att minimera omställningskostnaderna under 2008 och
uppnå budgetbalans 2009.
3. Kommunfullmäktige godkänner att Tekniska nämnden i år får ianspråkta 800 000
kr av 2009 års investeringsanslag avseende förskolor/skolor för förprojektering av
Båtsmans förskola i Älvängen.
4. Kommunfullmäktige godkänner att Tekniska nämnden i år får ianspråkta
1 300 000 kr av 2009 års investeringsanslag avseende förskolor/skolor för
förprojektering av Lillgårdens förskola i Nödinge.
___
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KS § 206

KS0177/08

Genomförandeavtal till detaljplan 8 b för järnvägsutbyggnad vid Älvängen Syd
Förslag till detaljplan 8 b har upprättats innebärande en ändring av delar av
detaljplanerna 8 och 9 för utbyggnad av E45 och NorgeVänerbanan. Ändringen är
föranledd dels av att det krävs ett utrymme för en teknikbod utmed järnvägen, dels att
verksamhetsområdet i södra Älvängen måste minskas något för att det ska klara
säkerhetsavståndet mot järnvägen. Genomförandemässigt innebär det att den tidigare
föreslagna lokalvägen parallellt med järnvägen, på den östra sidan, inte längre behöver
byggas och kravet i genomförandeavtalet för detaljplan 8 att BanaVäg ska bygga den
kan utgå. Denna förändring regleras i nu föreliggande förslag till genomförandeavtal
för detaljplan 8 b. Där regleras också ett tillkommande åtagande för BanaVäg att bygga
12 st parkeringsplatser i anslutning till befintlig lokalgata. P-platserna är i första hand
avsedda för båthamnen och allmänhetens tillgång till strandområdet men kan
naturligtvis också användas av besökande till verksamhetsområdet.
Genomförandeavtalen för detaljplan 8 och 9 kommer i tillämpliga delar att gälla även
för detaljplan 8 b.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-09-11
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med
Banverket/Vägverket avseende genomförande av detaljplan 8 b för
järnvägsutbyggnad vid Älvängen Syd.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med
Banverket/Vägverket avseende genomförande av detaljplan 8 b för
järnvägsutbyggnad vid Älvängen Syd.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare att underteckna avtalet.
___
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KS § 207

KS0163/08

Förvärv av del av fastigheten Ale Skepplanda 3:4
Samhällsplaneringsavdelningen har upprättat avtal om förvärv av del av fastigheten
Ale Skepplanda 3:4. Fastighetsregleringen gäller den del av fastigheten som är belägen i
direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde i Skepplanda och utgör mark för
framtida verksamhetsområde enligt Ale ÖP 07. I ersättning skall kommunen betala 2
150 000 kr för ca 10 ha inklusive befintliga byggnader. Kostnaden för köpet bedöms
kunna täckas vid framtida försäljning av verksamhetsmark.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-09-03
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättad överenskommelse om
fastighetsreglering vari del av fastigheten Ale Skepplanda 3:4 förvärvas för 2 150
000 kr.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna
erforderliga köpehandlingar.
3. Kommunfullmäktige beslutar att belasta exploateringskonto 5201, Skepplanda
verksamhetsområde, med köpeskillingen, 2 150 000 kr, samt övriga med förvärvet
förenade kostnader.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättad överenskommelse om
fastighetsreglering vari del av fastigheten Ale Skepplanda 3:4 förvärvas för 2 150
000 kr.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna
erforderliga köpehandlingar.
3. Kommunfullmäktige beslutar att belasta exploateringskonto 5201, Skepplanda
verksamhetsområde, med köpeskillingen, 2 150 000 kr, samt övriga med förvärvet
förenade kostnader.
___
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KS § 208

KS0118/08

Förslag till ny rekryteringspolicy
Under flera år har det pågått en diskussion om behovet att förnya och förtydliga
rekryteringspolicyn.
Nu gällande rekryteringspolicy omfattar både en policydel och dessutom en
beskrivning av hur själva rekryteringsprocessen ska genomföras. Enligt det beslut
Kommunstyrelsen fattat om ”Riktlinjer avseende beslutsnivå för och namngivning av
styrdokument i Ale kommun” bör rekryteringspolicyn endast omfatta just
policyavsnittet.
Under förutsättning att Kommunstyrelsen godkänner förslaget till rekryteringspolicy
ska en partsgemensam arbetsgrupp utarbeta riktlinjer för hur rekryteringsprocesser ska
bedrivas.
Föreliggande förslag till rekryteringspolicy har diskuterats i Centrala
Samverkansgruppen (CSG) och vid mötet den 4 september 2008 ställde sig CSG
bakom förslaget till rekryteringspolicy.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Sven-Olof Frisk, 2008-09-23
Handläggare: Sven-Olof Frisk, tf personalchef
Kommundirektörn informerar på sammanträdet om att det ska tillsättas en
partsgemensam arbetsgrupp med uppdrag att se över rekryteringsprocessen utifrån den
nya rekryteringspolicyn.
Personalutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till rekryteringspolicy.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till rekryteringspolicy.
___
Exp:
Personalchefen
Kommundirektören
Samtliga förvaltningar
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KS § 209

KS0163/02

Förfrågan från Nya LB-hus AB om exploatering av del av fastigheten Ramstorp
3:22 samt del av Ale kommuns fastighet Ramstorp 3:21
Nya LB-hus AB har inkommit med förfrågan om att studera förutsättningarna för
byggnation genom att pröva detaljplan på delar av fastigheterna Ramstorp 3:22 och
3:21 dels i förlängningen att förvärva erforderlig mark om förutsättningarna finns för
byggnation av bostäder. I gällande översiktsplan för Ale kommun ,ÖP 07, beskrivs
området B19, Gläntevi, som lämpligt för en planerad bebyggelse omfattande mellan
50-100 lägenheter på längre sikt.
Förvaltningens bedömning är att en exploatering av beskrivet område bör prövas i en
detaljplan och att ett exploateringsavtal bör upprättas mellan parterna.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-08-19
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ger Nya LB-hus AB möjlighet att utreda förutsättningar för
byggnation av bostäder på del av fastigheterna Ramstorp 3:22 och 3:21.
2. Kommunstyrelsen ger miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att teckna planavtal
och därefter starta detaljplaneläggning av området med omfattning enligt Ale ÖP
07 och bifogad karta.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens förvaltning, samhällsplanerings avdelningen, att bevaka tidigare köpeavtal från 1990-02-01 och uppfylla samt släcka
ut § 5 i avtalet i ett förslag till exploateringsavtal, samt att upprätta ett
exploateringskonto för området
___
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande yrkar bifall till arbetsutskottet förslag med följande tillägg:
1. Kommunstyrelsen noterar att arbetet ska ske med inriktning i av
Kommunfullmäktige antaget bostadsförsörjningsprogram.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen ger Nya LB-hus AB möjlighet att utreda förutsättningar för
byggnation av bostäder på del av fastigheterna Ramstorp 3:22 och 3:21.
2. Kommunstyrelsen ger miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att teckna planavtal
och därefter starta detaljplaneläggning av området med omfattning enligt Ale ÖP
07 och bifogad karta.
Justerandes sign
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3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens förvaltning, samhällsplanerings avdelningen, att bevaka tidigare köpeavtal från 1990-02-01 och uppfylla samt
släcka ut § 5 i avtalet i ett förslag till exploateringsavtal, samt att upprätta ett
exploateringskonto för området.
4. Kommunstyrelsen noterar att arbetet ska ske med inriktning i av
Kommunfullmäktige antaget bostadsförsörjningsprogram.
___
Exp:
Nya LB-hus AB
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen
Jörgen Sundén
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KS § 210

KS0069/08

Detaljplan för del av Hallbacken 1:2 och 1:3
Leif Hansson, WTL , har 2008-03-18 inkommit med skrivelse gällande ansökan om
planläggning på del av fastigheterna Hallbacken 1:2 och 1:3. Ansökan avser
bostadsändamål och omfattar ca 18 bostäder. Bostadsområdet beskrivs få en karaktär
som enligt exploatören kallas ”Alemodellen”.
Området omnämns både i Ale ÖP 07 och i Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun
2008-2015.
Kommunstyrelsens förvaltning, samhällsplaneringsavdelningen ställer sig positiv till en
prövning av detaljplan för bostadsändamål.
Exploateringens omfattning och täthet får prövas under planprocessen och skall följa
bostadsförsörjningsprogrammets intentioner.
Beslutsunderslag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-05-27
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en bostadsutveckling på Hallbacken 1:2
och 1:3 och ger Miljö- och byggnämnden i uppdrag att starta detaljplanearbete.
Exploateringen skall följa bostadsförsörjningsprogrammets intentioner.
___
Inlägg
Jarl Karlsson, ordförande informerar om inkommen skrivelse från Ale DHR.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en bostadsutveckling på Hallbacken 1:2
och 1:3 och ger Miljö- och byggnämnden i uppdrag att starta detaljplanearbete.
Exploateringen skall följa bostadsförsörjningsprogrammets intentioner.
___
Exp:
Leif Hansson
WTL
Miljö- och byggförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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KS § 211

KS0181/08

Detaljplaneläggning av Bohus Skansar etapp 1 och 2 - beslut om avveckling av
skjutbaneverksamheten
Miljö- och byggnämnden fick 2006-10-16 i uppdrag av kommunstyrelsen (KS § 210)
att påbörja detaljplaneläggningen av Bohus Skans, etapp 1 och 2006–11-14 (KS § 231)
fick miljö- och byggnämnden även i uppdrag att påbörja planläggning av etapp 2.
GF Konsult har tagit fram en ny bullerutredning, daterad 2007-04-16, för detaljplan
etapp 1 och 2. Utredningen visar att större delen av planområdet är kraftigt bullerstört
och att det skulle krävas ett avstånd till närmaste bostäder på mer än 700 m vilket
betyder att mer än hälften av planerat område inte kan bli aktuellt för
bostadsbyggnation.
På grund av ovan nämna bullerutredning avstannade planarbetet sommaren 2007.
Möjliga lösningar på problemet har diskuterats i olika sammanhang men den politiska
viljan är fortfarande att planläggningen för bostäder skall prioriteras. För att kunna gå
vidare med detaljplaneläggningen i den omfattning som planprogrammet redovisat bör
skjutbaneverksamheten på några års sikt avvecklas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Ann-Britt Svedberg, 2008-09-16
Handläggare: Karin Gustafsson, planarkitekt
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att säga upp
gällande avtal för skjutbaneverksamhet samt att tillse att skjutverksamheten
avvecklas så att utbyggnad av planerat bostadsområde kan ske i enlighet med
bostadsförsörjningsprogrammets intentioner. Processen ska ske i dialog och
samråd med berörda föreningar.
___
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Rolf Engström meddelar att han inte deltar i beslutet.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att säga upp
gällande avtal för skjutbaneverksamhet samt att tillse att skjutverksamheten
avvecklas så att utbyggnad av planerat bostadsområde kan ske i enlighet med
bostadsförsörjningsprogrammets intentioner. Processen ska ske i dialog och
samråd med berörda föreningar.
___
Exp:
Surte-Bohus Sportskytteförening
Surte-Bohus Skyttegille
Lennart Nilsson
Miljö- och byggförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Berörda exploatörer
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KS § 212

KS0236/07

Samråd för upprättat planprogramförslag för utvidgning av Nödinge golfbana
till 18 hål samt bostadsbebyggelse inom Södra Backa och vid Bräckans väg
Med den utveckling som Ale kommun står inför med en utbyggnad av E45 till
fyrfältsväg/motorväg och NorgeVänernbanan till dubbelspår med pendelstation i
Nödinge ges förutsättningar för ökat bostadsutbyggnad i Nödinge.
Bostadsförsörjningsprogrammet redovisar en genomsnittlig ökning av antalet
lägenheter på cirka 240 lägenheter/år för att möjliggöra den önskade
befolkningsutvecklingen och för Nödinges del innebär det drygt 700 lägenheter
fram till år 2015. För föreslagna bostäder i planprogrammet planeras inflyttning
2014.
Programområdet omfattar ca 84 ha och redovisar markanvändning för bostäder och
golf. Området är beläget i den södra och sydöstra delen av Nödinge och omfattar
åkermark, gokartbanan och närmast angränsande skogspartier söder och sydväst om
befintlig golfbana. Planområdet omfattar också i mindre omfattning åker och
skogsmark i anslutning till Bräckans väg.
I Södra Backa föreslås bostadsområden för ca 240 -280 bostäder/lägenheter med
villor, parhus radhus/kedjehus och flerbostadshus som byggs ut etappvis. En tätare
exploatering kan vara lämplig på vissa områden, t ex. i anslutning till Denofas
bebyggelse i väster. Vid Bräckans väg föreslås ett mindre område för 5-7 bostäder.
Den befintliga golfbanan föreslås utvidgas åt söder och öster med 9 nya hål. Ett
utnyttjande av marken för golfbana är också ett medel att säkerställa det öppna
landskapet.
I Södra Backa föreslås ett område för en framtida förskola i nära anslutning till den
framtida vägen och naturområdena i sydost.
Trafikmatningen för Södra Backa föreslås ske via Backavägen och Stora Viken med
en ny matargata/förbindelseväg som ersätter den befintliga vägen till Denofas
fastigheter. Trafiken till Bräckans väg sker via Norra Kilandavägen/Gamla
Kilandavägen/ Prästvägen. En förlängning av Kristoffers led ska vara möjlig att
bygga ut genom golfbanan.
Viktiga utgångspunkter vid planeringen är geotekniken, natur- och kulturvärdena,
arkeologin samt trafiken. Ambitionen skall vara att golfbanan och bebyggelsen skall
anpassas och ta till vara de kvalitéer som området erbjuder och att möjliggöra för
exempelvis vandrare att även i fortsättningen röra sig genom området ut i Vättlefjäll.
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Exploateringen bedöms översiktligt kunna bära nu kända kostnader som ingår i en
normal exploatering. De ekonomiska konsekvenserna av utbyggnaden kommer att
studeras i det fortsatta detaljplanearbetet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-08-28
Handläggare: Ann-Marie Carlsson, ÖP-ansvarig
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med PBL 5:20 genomföra samråd med
berörda parter om rubricerat förslag till planprogram och att förslaget inte innebär
någon betydande miljöpåverkan.
2. Kommunstyrelsen beslutar att samråd ska ske under oktober/november månad
2008.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med PBL 5:20 genomföra samråd med
berörda parter om rubricerat förslag till planprogram och att förslaget inte innebär
någon betydande miljöpåverkan.
2. Kommunstyrelsen beslutar att samråd ska ske under oktober/november månad
2008.
___
Exp:
Samhällsplaneringsavdelningen
Miljö- och byggförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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KS § 213

KS0190/08

Utfyllnad och höjning av Alebacken på fastigheten Målje 1:93
Vägverket/Banverket skall i ett gemensamt projekt göra en utbyggnad av järnvägen
och väg E45 i Ale kommun på sträckan Agnesberg-Älvängen. För sträckan NolÄlvängen syd är PEAB Sverige AB entreprenör. De rena överskottsmassor som skapas
i denna etapp kan användas för uppbyggnad av skidbacken, Alebacken och ge
föreningen Alebacken och Ale kommun nya möjligheter för områdets
markanvändning i framtiden. Närheten mellan etappens arbetsområde och det område
som återfyllnaden avser, anses vara till nytta för miljön, projektet och Ale kommun.
Den tillfälliga väg som tillskapas upp till området kan permanentas och bli tillfartsväg
till skidbacken, Furulundsstugan och Furulundsparken.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-09-24
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtalsförslag angående uppbyggnad av
skidbacken.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna avtalet.
___
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelsen förvaltning att uppta
förhandlingen om köp av fastigheterna Äskekärr 4:1 och 2:3 öster om E45.
BESLUT
1 Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtalsförslag angående uppbyggnad av
skidbacken.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna avtalet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2008-10-14

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelsen förvaltning att uppta
förhandlingen om köp av fastigheterna Äskekärr 4:1 och 2:3 öster om E45.
___
Exp:
PEAB Sverige AB
Miljö- och byggförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Barn- och ungdomsförvaltningen/Fritid
Föreningen Alebacken
Föreningen Ale 90
Alafors IF
AB Alebyggen
Helene Ramert

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

44(59)

PROTOKOLL

45(59)

Sammanträdesdatum
2008-10-14

KS § 214

KS0141/08

GIS-strategi för Ale kommun
Miljö- och byggnämnden har godkänt en strategi för kommunens geografiska
informationssystem (GIS) och översänt strategin till Kommunstyrelsen för beslut.
Till strategin hör Bestämmelser för tillämpning av GIS-strategin, som kommer att
fastställas av kommundirektören då strategin är antagen.
GIS-strategin är ett övergripande dokument med vision och mål. Bestämmelserna
beskriver hur organisationen ska arbeta för att strategin ska uppnås.
Syftet med strategin och bestämmelserna är att ge mål och riktlinjer för det fortsatta
arbetet med GIS. Dokumenten ska också utgöra stöd för prioritering och planering av
framtida GIS-uppdrag/projekt.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Gunilla Hall, 2008-08-29
Handläggare: Gunilla Hall, kvalitetschef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar den av Miljö- och byggnämnden godkända GIS-strategin
att gälla för hela organisationen.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen antar den av Miljö- och byggnämnden godkända GIS-strategin
att gälla för hela organisationen.
___
Exp:
Miljö- och byggnämnden
KLG

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

46(59)

Sammanträdesdatum
2008-10-14

KS § 215

KS0161/08

Svar på remiss - Skyddet för samhällsviktig verksamhet (SOU 2008:50)
Regeringen beslutade den 25 januari 2007 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag
att se över lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. och den
därtill hörande förordningen (1990:1334) om skydd för samhällsviktiga anläggningar.
Utredningen förslår bland annat att:
De nuvarande beslutsorganen och deras inbördes beslutanderätt i frågor om
skyddsobjekt och skyddsvakter behålls i allt väsentligt. Länsstyrelsernas roll stärks.
Beslut om skyddsobjekt för militära fordon fattas av Försvarsmakten. Likaså föreslås
Försvarsmakten besluta om skyddsobjektsstatus för järnvägstransporter under höjd
beredskap.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i
betänkandet, remissvaren ska vara inkomna till försvarsdepartementet senast den 10
oktober 2008.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-09-01
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande och uppdrar till
kommunstyrelsen ordförande och kommundirektör eller deras ersättare att
underteckna yttrandet
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande och uppdrar till
kommunstyrelsen ordförande och kommundirektör eller deras ersättare att
underteckna yttrandet
___
Exp:
Försvarsdepartementet 3 ex + e-post
Håkan Spång

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

47(59)

Sammanträdesdatum
2008-10-14

KS § 216

KS0157/08

Demokratidag 2009
Hösten 2007 genomförde SCB en medborgarundersökning i Ale kommun.
Medborgarna fick tycka till om en mängd saker, bland annat hur de bedömer sina
möjligheter till inflytande på kommunens verksamheter. Vad gäller inflytandedelen fick
Ale kommun ett betyg i paritet med snittet för de 89 undersökta kommunerna.
Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor har av Kommunstyrelsen givits ett
uppdrag att särskilt analysera demokratidelen i SCB-undersökningen. Arbetsgruppen
för demokrati- och arvodesfrågor föreslår nu att det arrangeras en särskild
demokratidag under mars månad 2009.
Demokratidagen ska ses som en inspirationsdag för demokratiarbetet i kommunen. En
dag som synliggör medborgarnas möjlighet till inflytande och vad som efterfrågas.
Genom föreläsningar, diskussioner och utställningar visas exempel på demokratiskt
arbete och medborgerligt engagemang i Ale kommun. På detta sätt är förhoppningen
att tankar väcks kring hur demokratin ska utvecklas i kommunen och vilka möjligheter
var och en har att göra sin stämma hörd.
För att täcka kostnader för lokal, förtäring och föreläsare krävs 50.000 kronor.
Finansiering föreslås ske inom ramen för Kommunfullmäktiges budget för 2009.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-08-19
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner genomförandet av en Demokratidag 2009.
2. Kommunstyrelsen godkänner också finansiering sker genom att ianspråkta 50.000
kronor ur Kommunfullmäktiges budget.
3. Kommunstyrelsen ger Kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att tillsammans
med arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor genomföra en demokratidag
2009.
___
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
1. Kommunstyrelsen noterar att Demokratidagen planerar genomföras den 26
februari 2009.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

48(59)

Sammanträdesdatum
2008-10-14

BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner genomförandet av en Demokratidag 2009.
2. Kommunstyrelsen godkänner också finansiering sker genom att ianspråkta 50.000
kronor ur Kommunfullmäktiges budget.
3. Kommunstyrelsen ger Kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att tillsammans
med arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor genomföra en demokratidag
2009.
4. Kommunstyrelsen noterar att Demokratidagen planerar genomföras den 26
februari 2009.
___
Exp:
Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor
Stefan Lydén
Håkan Spång
Helene Ramert

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

49(59)

Sammanträdesdatum
2008-10-14

KS § 217

KS0183/08

Svar på remiss - Promemorian Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på
marknaden
I promemorian som utvecklats av Näringsdepartementet föreslås ändringar i
Konkurrenslagen för att komma till rätta med offentlig säljverksamhet som snedvrider
konkurrensen på marknaden.
Ändringarna innebär att Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket får
förbjuda staten, kommun eller ett landsting att bedriva kommersiell verksamhet. För
att förbud skall kunna meddelas krävs att verksamheten eller förfarandet snedvrider
konkurrensen på marknaden.
Förbud får dock inte meddelas beträffande verksamheter eller förfaranden som är
försvarbara från allmän synpunkt.
Om konkurrensverket för visst fall beslutar att inte väcka talan kan detta göras av ett
företag som berörs av verksamheten eller förfarandet i denna
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-09-18
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
___
Exp:
Näringsdepartementet
Tekniska förvaltningen
Helene Ramert
Eva-Marie Ekman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

50(59)

Sammanträdesdatum
2008-10-14

KS § 218

KS0193/08

Ales deltagande i SKL:s nätverk 2 avseende "Kommunens kvalitet i
korthet/Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning"g
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under två år utvecklat ett verktyg för att
beskriva kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Fem viktiga områden har
tagits fram och under dessa 35 mått som ska ge en bild av kommunens kvalitet. Under
2007 prövade 41 kommuner verktyget och dessa arbetat nu vidare i sitt nätverk.
SKL erbjuder nu övriga kommuner att delta i ett nytt nätverk för att pröva och
utveckla verktyget vidare.
Syftet är att ge de förtroendevalda ett bättre underlag för att föra dialog med
medborgarna om kvaliteten i verksamheterna och ge underlag för intern
verksamhetsutveckling.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Gunilla Hall, 2008-10-01
Handläggare: Gunilla Hall, kvalitetschef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen beslutar att Ale kommun deltar i SKL: s nätverk 2 avseende
”Kommunens kvalitet i korthet/Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning”.
Kommunstyrelsen utser Kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och
kvalitetschefen till styrgrupp för projektet.
Kommunstyrelsen noterar att till projektledare har utsetts kvalitetschefen.

___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att Ale kommun deltar i SKL: s nätverk 2 avseende
”Kommunens kvalitet i korthet/Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning”.
2. Kommunstyrelsen utser Kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och
kvalitetschefen till styrgrupp för projektet.
3. Kommunstyrelsen noterar att till projektledare har utsetts kvalitetschefen.
___
Exp:
Kommunstyrelsens ordförande
Kommundirektören
Kvalitetschefen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

51(59)

Sammanträdesdatum
2008-10-14

KS § 219

KS0202/07

Särskilt förtroendeuppdrag under kommunalråds sjukfrånvaro - Jarl Karlsson
Kommunalrådet Jarl Karlsson kommer att vara sjukskriven 25% fram till 2009-08-31.
Som stöd och avlastning i uppdraget föreslås Elaine Björkman under perioden 200810-01—2009-08-31 förordnas som deltidsengagerad förtroendevald med ersättning
som motsvarar 25% av kommunalrådsarvodet.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar förordna Elaine Björkman under perioden 2008-1001—2009-08-31 förordnas som deltidsengagerad förtroendevald med ersättning
som motsvarar 25 % av kommunalrådsarvodet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Elaine Björkman ersätter Kommunstyrelsen
ordförande som ordförande i Rådet för Hälsa och trygghet samt ska leda
arbetsgruppen ”IFO-missbruk” och särskilda arbetsgrupper vid behov under
ovanstående period.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar förordna Elaine Björkman under perioden 2008-1001—2009-08-31 förordnas som deltidsengagerad förtroendevald med ersättning
som motsvarar 25 % av kommunalrådsarvodet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Elaine Björkman ersätter Kommunstyrelsen
ordförande som ordförande i Rådet för Hälsa och trygghet samt ska leda
arbetsgruppen ”IFO-missbruk” och särskilda arbetsgrupper vid behov under
ovanstående period.
___
Exp:
Elaine Björkman
Jarl Karlsson
Victoria Aili, personalenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

52(59)

Sammanträdesdatum
2008-10-14

KS § 220

KS0124/07

Yttrande till Länsrätten angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut
att avslå motionen
Jan Skog, moderata samlingspartiet, har till Ale kommunfullmäktige 2007-05-29
inlämnat en motion med innebörden att Ale Kommun skall uttala sig positiv till ett
motorvägsmot i centrala Alvhem och förorda detta före ett motorvägsmot i Grönnäs,
Ale kommun, samt meddela Vägverket detta beslut.
Motionen har beretts av kommunstyrelsens förvaltning som föreslagit att motionen
skulle avslås. Motionen behandlades på Ale kommunfullmäktiges sammanträde den 23
september 2008 § 108 varvid motionen avslogs. Detta beslut har nu överklagats av två
olika personer men på samma grund.
I de båda överklagandeskrifterna anförs att en av kommunfullmäktiges ledamöter vid
sammanträdet borde anfört jäv och lämnat detsamma.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-10-02
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande såsom sitt eget.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektör eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
___
Yrkande
Jan Skog yrkar avslag på yttrandet.
Kjell Klerfors, Roland Wall, Rose-Marie Fihn och Ingela Nordhall tillstyrker Jan Skogs
yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets förslag och dels på Jan Skogs
avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2008-10-14

BESLUT
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande såsom sitt eget.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektör eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
___
Exp.
Länsrätten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

53(59)

PROTOKOLL

54(59)

Sammanträdesdatum
2008-10-14

KS § 221

KS0184/08

Yttrande över förslag till bildande av naturreservatet Bergsjön i Ale kommun
Länsstyrelsen har till kommunstyrelsens förvaltning 2008-09-05 inkommit med ett
förslag till beslut om bildande av Naturreservatet Bergsjön med föreskrifter samt
förslag till skötselplan för Naturreservatet Bergsjön. Kommunen har möjlighet att
lämna yttrande i ärendet senast den 20 oktober 2008.
Området för det planerade Naturreservatet Bergsjön är beläget i Risveden ca 8 km
öster om Skepplanda och omfattar totalt 110 ha. Syftet med reservatsbildningen är att
bevara ett för Västsverige ovanligt barrskogsområde med stor artrikedom och höga
naturvärden och den biologiska mångfalden i dessa samt att göra området mer
tillgängligt för friluftsliv och naturstudier. Naturreservatets syfte skall tryggas genom
att huvuddelen av området lämnas för fri utveckling, skötselåtgärder genomförs för att
främja ökat inslag av lövträd, området skyddas från all exploatering samt att en ny stig
anläggs som binder samman reservatet med naturreservatet Slereboåns dalgång.
Förutom områdets skogliga naturvärden omfattar området även värden knutna till
Bergsjön inom Natura 2000-området Risvedens agkärr (SE0530149). Större delen av
området är i Ale kommuns ÖP 2007 betecknat som särskilt värdefullt naturområde. I
Ale kommuns naturvårdsprogram finns reservatsområdet med som ett klass 1-område
med unika naturvärden.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson, 2008-10-03
Handläggare: Marie Lindström, vik kommunekolog
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till bildandet av Naturreservatet Bergsjön och
har inga invändningar till Länsstyrelsens förslag.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till bildandet av Naturreservatet Bergsjön och
har inga invändningar till Länsstyrelsens förslag.
___
Exp:
Länsstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

55(59)

Sammanträdesdatum
2008-10-14

KS § 222

KS0194/08

Uppdrag till Vård- och omsorgsnämnden att besvara remissen Värdigt liv i
äldreomsorgen
Ale kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkande Värdigt liv i
äldreomsorgen senast 2008-10-31.
På grund av kort handläggningstid hinner inte Kommunstyrelsen att yttra sig utan
uppdrar åt Vård- och omsorgsnämnden att besvara remissen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-10-02
Handläggare: Maria Olegård, kommunsekreterare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt Vård- och omsorgsnämnden att besvara remissen
Värdigt liv i äldreomsorgen.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt Vård- och omsorgsnämnden att besvara remissen
Värdigt liv i äldreomsorgen.
___
Exp:
Vård- och omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

56(59)

Sammanträdesdatum
2008-10-14

KS § 223
Delgivningar
Cirkulär
Cirkulär 08:63
Cirkulär 08:64
Cirkulär 08:66
Cirkulär 08:68

Budgetförutsättningar för åren 2009-2011
Ändrade regler för överklagande av beslut av Arbetsmiljöverket m m
Budgetpropositionen för år 2009
Värdesäkring av ersättning som betalas av lärare, skolledare och
syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL

Kallelse/protokoll
Kallelse till GRs styrelsesammanträde 19 september
Kallelse till Grefabs styrelsesammanträde 23 september
Protokoll från Renovas styrelsesammanträde 27 augusti
Minnesanteckningar från Regionala ägarrådet 11 september
Diverse
Skrift från Sveriges Kommuner och Landsting – Ägarstyrning
Skrift från Sveriges Kommuner och Landsting – Energi- och klimatfrågorna
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2008-10-14

KS § 224
Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 §§ 171-185
Kommunstyrelsens personalutskott
Kommunstyrelsens personalutskott 2008-10-01 §§ 9-12
Personalärende
Kommundirektörens beslut att förordna tf personalchef 081001—081031.
Kommundirektörens beslut att förordna tf förvaltningschef på miljö- och
byggförvaltningen 081017—081104.
Markärende
Exploateringsingenjörens beslut om upplåtelse av mark (nr 97)
Exploateringsingenjörens beslut om upplåtelse av mark för jakt.
Ekonomiärende
Ekonomichefens beslut om vägbidrag (Alvhems vägförening)
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

57(59)

PROTOKOLL

58(59)

Sammanträdesdatum
2008-10-14

KS § 225

KS0210/08

Åtgärder med anledning av att företag i Ale aviserat varsel och att många alebor
är drabbade av Volvos varsel
Jarl Karlsson, ordförande förslår på uppdrag av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet de Gröna att med anledning av att företag i kommunen aviserat varsel
och många alebor är drabbade av Volvo Personvagnars varsel uppdra åt
Kommunledningen att verka för att minimera människors oro och otrygghet.
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt sitt presidium att ta erforderliga kontakter i syfte att
minimera oro och otrygghet samt att inom ramen för särskilda insatser ställa 1,5
Mkr till presidiets förfogande vid behov av åtgärder.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt sitt presidium att ta erforderliga kontakter i syfte att
minimera oro och otrygghet samt att inom ramen för särskilda insatser ställa 1,5
Mkr till presidiets förfogande vid behov av åtgärder.
___
Exp:
KS presidium
Helene Ramert
Sten Åhrman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

59(59)

Sammanträdesdatum
2008-10-14

KS § 226
Övrig fråga
Rose-Marie Fihn ställer fråga om eventuell skredrisk på Sjövallavägen i Alafors.
Sune Rydén, som företrädare för Alebyggen och Stig Fredriksson besvarar frågan.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

