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KS § 186
Godkännande av dagordning
Ordföranden föreslår att utsänd föredragningslista kompletteras med följande ärenden:
1. Ny bolagsordning för AB Alebyggen.
2. Motioner som inte beretts färdigt.
3. Tillfälliga regler för utdelning av medel ur socialfonden.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
___
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Utdragsbestyrkande
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KS § 187
Informationsärende
A. Uppföljningsrapport 4, 2011-08-31
1) Utbildningsnämnden
Annika Sjöberg, sektorschef och Dennis Ljunggren, 1:e vice ordförande redogör
för nämndens ekonomiska situation.
2) Kultur- och fritidsnämnden
Annika Sjöberg, sektorschef och Isabell Korn, ordförande redogör för nämndens
ekonomiska situation.
3) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Lisbeth Tilly, sektorschef och Boel Holgersson, ordförande redogör för nämndens
ekonomiska situation.
4) Samhällsbyggnadsnämnden
Rune Strömberg, tf sektorschef och Jan A Pressfeldt, ordförande redogör för
nämndens ekonomiska situation.
5) Kommunstyrelsen
Gunilla Hall, tf kommundirektör redogör för nämndens ekonomiska situation.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___
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KS § 188

KS0001/11

Verksamhetsplan för Ale kommun
Föreligger förslag från Moderata samlingspartiets, Aledemokraternas, Folkpartiet
liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas verksamhetsplan för åren 20122014 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget
för 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-10-04 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande
Mikael Berglund lämnar följande yrkande:
1. Kommunfullmäktige antar Moderata samlingspartiets, Aledemokraternas,
Folkpartiet liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas verksamhetsplan
för åren 2012-2014 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och
investeringsbudget för 2012.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2012 ska vara
21,87 kr per skattekrona efter det att skatteväxling med 43 öre avseende
kollektivtrafik till Västra Götalandsregionen genomförts.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att revidera 2012 års
resultatbudget avseende de budgetposter som påverkas av skatteväxling och
förändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken när dessa poster blir kända.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges
beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar
från sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2012 senast 2011-12-14
och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2012 vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2011.
5. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar
inom sin totala investeringsbudget 2012 efter godkännande av kommunstyrelsen.
6. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar under år 2012 när löneavtalen har färdigförhandlats.
7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt
250 Mkr under år 2012.
8. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och
ekonomichefen, eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning
fortlöpande underteckna erforderliga lånehandlingar, såväl nyupplåning som
omsättning av lån, inom angiven ram.
9. Kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner
”återlånas” för att begränsa den externa låneskulden.
10. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv för AB Alebyggen
Justerandes sign
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11. Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen från och med år 2012 ska erlägga
en årlig borgensavgift på 0,5 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till
kommunen varje tertial.
12. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till
formerna för partistödet 2012.
Paula Örn meddelar att hon, Rolf Gustavsson, Mariam Hagberg, Björn Nilsson, Göran
Karlsson och Peter Rosengren avvaktar ställningstagande på punkt 1.
Vidare lämnar Paula följande ändringsyrkande av punkten 11:
Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen från och med år 2012 ska erlägga en
årlig borgensavgift på 0,25 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen
varje tertial.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår
Paula Örns yrkande.
Omröstning
Omröstning har begärts och ska genomföras. Du som vill avslå Paula Örns yrkande
röstar ja och du som vill bifalla yrkandet röstar nej. Med 7 ja-röster och 6 nej-röster
avslår kommunstyrelsen Paula Örns yrkande.

Justerandes sign
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Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Mikael Berglund (M)

Ja

Dan Björk (M)

X

Isabell Korn (M)

X

Ingela Nordhall (AD)

X

Tore Berghamn (FP)

X

Jonatan Sundeen (KD)

X

Åke Niklasson (C)

X

Nej

X

Paula Örn (S)

X

Rolf Gustavsson (S)

X

Mariam Hagberg (S)

X

Björn Nilsson (S)

X

Göran Karlsson (V)

X

Peter Rosengren (MP)

X

Summa

Avstår

7

6

Reservationer
Paula Örn, Rolf Gustavsson, Mariam Hagberg, Björn Nilsson, Göran Karlsson och
Peter Rosengren reserverar sig mot beslutet.
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar Moderata samlingspartiets, Aledemokraternas,
Folkpartiet liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas verksamhetsplan
för åren 2012-2014 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och
investeringsbudget för 2012.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2012 ska vara
21,87 kr per skattekrona efter det att skatteväxling med 43 öre avseende
kollektivtrafik till Västra Götalandsregionen genomförts.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att revidera 2012 års
resultatbudget avseende de budgetposter som påverkas av skatteväxling och
förändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken när dessa poster blir kända.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges
beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar
från sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2012 senast 2011-12-14
och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2012 vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2011.
5. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar
inom sin totala investeringsbudget 2012 efter godkännande av kommunstyrelsen.
6. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga
kommunbidragsförändringar under år 2012 när löneavtalen har färdigförhandlats.
7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt
250 Mkr under år 2012.
8. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och
ekonomichefen, eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning
fortlöpande underteckna erforderliga lånehandlingar, såväl nyupplåning som
omsättning av lån, inom angiven ram.
9. Kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner
”återlånas” för att begränsa den externa låneskulden.
10. Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv för AB Alebyggen
11. Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen från och med år 2012 ska erlägga
en årlig borgensavgift på 0,5 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till
kommunen varje tertial.
12. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till
formerna för partistödet 2012.
___
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KS § 189

KS0002/11

Uppföljningsrapport 4, 2011-08-31
Delårsrapport per 31 augusti 2011 har upprättats för Ale kommun och kommunens
bolag. I bilaga finns förutom nämndernas kommentarer till drift- och
investeringsredovisning, uppföljning av verksamhetsplan 2011 samt verksamhetsmått
också avvikelseanalys av skatteintäkter, personalrapport, miljörapport och en
redogörelse för den kommunala affärsverksamheten och läget beträffande
internkontrollen.
Belopp i Mkr
Resultat

Delårsresultat
Ale kommun inkl bolagen
34,3
42,9

Investeringsutgifter

61,7

Exkl pensionsreserv

Soliditet
Balansomslutning

37,6

46,2

63,0 %
1 030,6

43,2%
1 951,3

Årsprognos
Ale kommun
17,6
22,6

187,1

Kommunens totala ekonomi visar fortfarande på ett resultat som ligger inom ramen
för god ekonomisk hushållning. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden lämnar
emellertid i denna rapport en kraftigt försämrad årsprognos. Delårsbokslutet ger
emellertid indikationer på en utveckling som under kommande år kan bli mycket
allvarlig:
 Nettokostnadsökningen överstiger kraftigt ökningen av skatteintäkterna
 Kostnadsökningen står i flera fall inte i proportion till förändringen av
verksamhetsmåtten.
 Personalvolym och personalkostnader ökar.
 Det budgeterade resultatet har sänkts till 0
 Låneskulden ökar och investeringarna kommer i lägre grad finansieras av
skatteintäkter.
 Skatteprognoserna för kommande år försämras.
Mot denna bakgrund bör nämnderna avstå från ytterligare expansion eller nya
åtagande under året, i avvaktan på de ekonomiska förutsättningarna för 2012.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef 2011-09-23
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Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport per 31 augusti 2011 till revisorerna.
2. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per 31 augusti 2011 och årsprognos
2011.
3. Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att inte starta ny verksamhet under
innevarande år som ej med absolut säkerhet kan rymmas inom kommande års
budgetramar.
4. Kommunstyrelsen uppdrar till de nämnder som redovisar ett negativt resultat i
Uppföljningsrapport 4 att till kommunstyrelsens sammanträde den 15 november
redovisa åtgärdsplan för att få verksamheten i balans 2011.
Yrkanden
Paula Örn yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag på punkterna 1-3 och avslag
till punkt 4. Vidare lägger Paula följande tilläggsyrkanden:
1. Kommunfullmäktige noterar att Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
prognostiserade underskott bör hanteras i bokslutet 2011 då det inte finns någon
rimlig möjlighet för nämnden, trots vidtagna åtgärder, att nå en budget i balans.
2. Kommunfullmäktige noterar att Kultur- och fritidsnämndens prognostiserade
underskott bör hanteras i bokslutet 2011 då det härrör sig till driften av Ale arena
vilket inte var en känd kostnad när fullmäktige antog budgeten för 2011.
Mikael Berglund avslår Paula Örns yrkanden till förmån för arbetsutskottets
beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår
Paula Örns tilläggsyrkanden.
Omröstning
Omröstning har begärts och ska genomföras. Du som vill avslå Paula Örns
tilläggsyrkanden röstar ja och du som vill bifalla yrkandet röstar nej. Med 7 ja-röster
och 6 nej-röster avslår kommunstyrelsen Paula Örns yrkande.

Justerandes sign
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Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Mikael Berglund (M)

Ja

Dan Björk (M)

X

Isabell Korn (M)

X

Ingela Nordhall (AD)

X

Tore Berghamn (FP)

X

Jonatan Sundeen (KD)

X

Åke Niklasson (C)

X

Nej

X

Paula Örn (S)

X

Rolf Gustavsson (S)

X

Mariam Hagberg (S)

X

Björn Nilsson (S)

X

Göran Karlsson (V)

X

Peter Rosengren (MP)

X

Summa

Avstår

7

6

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport per 31 augusti 2011 till revisorerna.
2. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per 31 augusti 2011 och årsprognos
2011.
3. Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att inte starta ny verksamhet under
innevarande år som ej med absolut säkerhet kan rymmas inom kommande års
budgetramar.
4. Kommunstyrelsen uppdrar till de nämnder som redovisar ett negativt resultat i
Uppföljningsrapport 4 att till kommunstyrelsens sammanträde den 15 november
redovisa åtgärdsplan för att få verksamheten i balans 2011.
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Reservationer
Paula Örn, Rolf Gustavsson, Mariam Hagberg, Björn Nilsson, Göran Karlsson och
Peter Rosengren reserverar sig mot beslutet till förmån för Paula Örns beslutsförslag.
Protokollsanteckning
Ordförande tillåter Paula Örn att göra följande anteckning till protokollet:
”Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill förtydliga att beslutet endast
hanterar presenterat material per den 31 augusti 2011.”
___
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KS § 190

KS0097/11

Finansiering av överförda föreningsbidrag och stipendium till kultur- och
fritidsnämnden
I samband med organisationsförändring 2011-01-01 fördes ansvaret för kommunens
samtliga föreningsbidrag och stipendier över till Kultur- och fritidsnämnden.
Bidragsansökningar har inkommit på cirka 100 tkr, vilket utgör 0,2 % av nämndens
budget.
Sektor utbildning, kultur och fritid ser inte att dessa bidrag eller stipendium ryms inom
Kultur- och fritidsnämndens tilldelade kommunbidrag och har därför begärt
omfördelning av nämndernas ramar alternativt tilläggsanslag från kommunstyrelsen.
Nämndernas resurstilldelning är gjord för 2011 i enlighet med den beslutade
verksamhetsplanen. Det har dessutom tillförts ytterligare resurser (KS0001/11,
KS0001/11) reserverade för särskilda insatser och för att täcka befarade underskott.
Några ytterligare medel finns inte att tillgå. Nämnden har därför att fördela sina
resurser på lämpligt sätt inom befintlig ram.
Sektor kommunstyrelsen anser att kultur- och fritidsnämndens begäran om ytterligare
medel avslås.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Sten Åhrman, budgetchef 2011-09-13
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår kultur och fritidsnämndens begäran om omfördelning
av nämndernas ramar.
Yrkanden
Paula Örn lämnar följande yrkande:
1. Kommunfullmäktige överför 50 000 kr från kontot för särskilda satsningar till
Kultur- och fritidsnämnden.
Rolf Gustavsson tillstyrker Paula Örns beslutsförslag.
Mikael Berglund avslår Paula Örns yrkande till förmån för arbetsutskottets
beslutsförslag. Isabell Korn tillstyrker arbetsutskottets beslutsförslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår
Paula Örns yrkande.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår kultur- och fritidsnämndens begäran om omfördelning
av nämndernas ramar.
Reservationer
Paula Örn, Rolf Gustavsson, Mariam Hagberg, Björn Nilsson, Göran Karlsson och
Peter Rosengren reserverar sig mot beslutet till förmån för Paula Örns beslutsförslag.
___
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KS § 191

KS0164/11

Revidering av taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet
EG-förordning nr 882/2004, som trädde i kraft 1 januari 2006, sätter ramarna för
uttaget av avgifter inom livsmedels- och foderområdena. Den svenska regeringen har
beslutat att den offentliga kontrollen i Sverige till fullo ska bekostas via avgifter.
Den nya taxan resulterar i att timkostnaden ökar från 730 kr/tim till 950 kr/tim.
Antalet utdebiterade timmar kommer emellertid att minska vilket gör ett
resultatbortfall på cirka 150 tkr/år.
Sektor samhällsbyggnad anser att det är nödvändigt med en revidering av
livsmedelstaxan, så att den är anpassad efter den nya riskklassningsmodellen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef 2011-09-13.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar bifogat förslag till
taxa för prövning och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla
från och med den 1 januari 2012.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan
ska tillämpas från och med 1 januari 2012 även om den överklagas. Detta
med stöd av 33 § livsmedelslagen.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar bifogat förslag till taxa för prövning och kontroll
enligt livsmedelslagstiftningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla från och med den 1 januari
2012.
3. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska tillämpas från och med 1
januari 2012 även om den överklagas. Detta med stöd av 33 §
livsmedelslagen.
___
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2011-10-18

KS § 192

KS0009/11

Förslag till ny trafikplan och hastighetsplan
Miljö- och byggnämnden har i beslut 2010-12-15 godkänt förslag till trafikplan och
dess samrådsredogörelse. Trafikplanen är översänd till kommunfullmäktige för
antagande. Sektor kommunstyrelsen anser att den konsultgenomförda utredningen är
detaljerat genomarbetad och granskad av tekniska förvaltningen och bör antas av
kommunfullmäktige. Kostnaderna för omskyltning enligt hastighetsplanen har
bedömts till 500 000 kronor och bör fördelas lika mellan år 2012 och år 2013.
Finansiering av åtgärder för gång- och cykelvägsystemet bör äskas genom ordinarie
investeringsbudget.
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige skall fatta ett principbeslut
om medfinansiering för åtgärder i trafikplanen som skall utföras av vägföreningarna.
Av sektor samhällsbyggnads tjänsteskrivelse framgår att man föreslår en 50 %-ig
kommunal medfinansiering för åtgärder som överstiger 50 000 kronor på
vägföreningsvägar. Någon sammanställning över antalet åtgärder och dess kostnader
finns ej och därmed saknas uppgift om vilket ekonomiskt åtagande kommunen gör
genom ett beslut om medfinansiering på 50 %. Här bör ett förtydligande göras för att
kommunen skall kunna se konsekvenserna av sitt beslut. Därför bör ett nytt detaljerat
förslag utarbetas med en ekonomisk konsekvensbeskrivning före
kommunfullmäktigebeslut tas i denna del.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef 2011-09-14.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antar det av miljö- och byggnämnden godkända förslaget till
trafikplan.
2. Kommunfullmäktige beviljar investeringsanslag på 250 000 kronor år 2012 och
250 000 kronor år 2013 för genomförande av den hastighetsplan som ingår i
trafikplanen.
3. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av föreslagna GC-åtgärder skall äskas
genom ordinarie investeringsbudget.
4. Kommunfullmäktige beslutar att ett mer detaljerat förslag beträffande
medfinansiering av åtgärder på vägföreningsvägar skall redovisas där den
ekonomiska omfattningen av åtgärderna skall beskrivas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

19(34)

2011-10-18

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar det av miljö- och byggnämnden godkända förslaget till
trafikplan.
2. Kommunfullmäktige beviljar investeringsanslag på 250 000 kronor år 2012 och
250 000 kronor år 2013 för genomförande av den hastighetsplan som ingår i
trafikplanen.
3. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av föreslagna GC-åtgärder skall äskas
genom ordinarie investeringsbudget.
4. Kommunfullmäktige beslutar att ett mer detaljerat förslag beträffande
medfinansiering av åtgärder på vägföreningsvägar skall redovisas där den
ekonomiska omfattningen av åtgärderna skall beskrivas.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

20(34)

2011-10-18

KS § 193

KS0166/11

SOLTAK – förslag till fortsatt samverkan mellan kommunerna Stenungsund,
Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv
SOLTAK, en samverkan mellan kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn,
Ale och Kungälv har utvecklats påtagligt de senaste tre åren. För att ge medborgarna i
våra kommuner ”mer värde för pengarna” och inte minst klara de utmaningar vi har
framför oss i form av den demografiska utvecklingen och vårt behov av utveckling för
tillväxt är det angeläget att SOLTAKs-samverkan utvecklas vidare.
Kommunstyrelsepresidierna gav 2011-03-14 kommuncheferna i uppdrag att redovisa
ett förslag till hur ett fortsatt SOLTAKs-arbete kan organiseras och hur det ska
inriktas.
Uppdraget redovisas i bilagd promemoria 2011-07-12, vari beskrivs bl a följande
gemensamma inriktning för den fortsatta samverkan:
Tillsammans skapar vi mervärde för medborgarna
 SOLTAK är ett arbetssätt som genom samverkan skapar kvalitet och hushållar
- mer värde för pengarna.
 SOLTAK ska bidra till att vi producerar tjänster till lägre kostnad.
 SOLTAK möjliggör för kommunledningarna att samverka kring strategiska
framtids- och utvecklingsområden.
 Varje kommun bestämmer själv inom vilka samverkansområden man vill delta.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande Gunilla Hall, t f kommundirektör 2011-08-31.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun deltar i fortsatt SOLTAKssamverkan i enlighet med i bilagda PM redovisade inriktning.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Ale kommun deltar i fortsatt SOLTAKssamverkan i enlighet med i bilagda PM redovisade inriktning.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

21(34)

2011-10-18

KS § 194

KS0149/10

Svar på motion från Rose-Marie Fihn (FP) om att äldre par ska få leva
tillsammans på kommunens boenden
Rose-Marie Fihn (FP) har i en motion till fullmäktige föreslagit att en
parboendegaranti skall införas inom äldreomsorgen. Rose-Marie Fihn anför i sin
motion att socialtjänstförordningen ändrades år 2006 så att de par som beviljats särskilt
boende ska beredas plats i samma boende, om de så vill. Denna regel gäller dock
endast om bägge parterna har rätt till särskilt boende.
Rose-Marie Fihn vill införa en parboendegaranti som innebär att makar skall kunna bo
tillsammans på ett äldreboende trots att enbart den ena maken har beviljats insatsen.
Rose-Marie Fihn menar att ett fortsatt liv tillsammans kan ge många äldre en ökad
trygghet och livskvalitet, men också innebär att den anhörige kan vara en resurs och
underlätta personalens arbete genom sin närvaro. Lärdomar finns att hämta från andra
kommuner enligt motionären. Bedömningen som exempelvis har gjorts från
Göteborgs kommun är att det är relativt få par som det handlar om och att kostnaden
därför skulle bli liten för denna extra insats.
Vård- och omsorgsnämnden har 2010-10-05, § 144 tillstyrkt motionen och anfört att
efterfrågan i Ale kommun av äldre par som vill leva tillsammans på äldreboende hittills
inte varit stor. Förvaltningen har hittills hanterat de behov som uppstått.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande Eva-Marie Ekman, kommunjurist 2011-03-18.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifall motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i
uppdrag att ta fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen att införa en
parboendegaranti, dvs att äldre par får bo tillsammans på särskilt boende – om de
så önskar- även om den ena parten inte har ett eget omsorgsbehov.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ge Omsorgs och arbetsmarknadsnämnden i
uppdrag att inom ramen för de äldreboenden som finns i kommunen inventera
vilka lägenheter som är, eller kan göras, lämpliga för parboende.
4. Kommunfullmäktige beslutar ge Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i
uppdrag att i den långsiktiga planeringen för äldreboenden i kommunen beakta
behovet av parboende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

22(34)

2011-10-18

Yrkande
Paula Örn yrkar dels bifall till arbetsutskottets beslutsförslag på punkterna 2-4 dels på
ändring i punkt 1:
1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad genom antagandet av
Verksamhetsplan 2011.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen på punkt 1 mot varandra och finner att
kommunstyrelsen avslår Paula Örns yrkande.
I övriga punkter bifaller kommunstyrelsen arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i
uppdrag att ta fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen att införa en
parboendegaranti, dvs att äldre par får bo tillsammans på särskilt boende – om de
så önskar- även om den ena parten inte har ett eget omsorgsbehov.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ge Omsorgs och arbetsmarknadsnämnden i
uppdrag att inom ramen för de äldreboenden som finns i kommunen inventera
vilka lägenheter som är, eller kan göras, lämpliga för parboende.
4. Kommunfullmäktige beslutar ge Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i
uppdrag att i den långsiktiga planeringen för äldreboenden i kommunen beakta
behovet av parboende.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

23(34)

2011-10-18

KS § 195

KS0207/09

Svar på motion från ungdomsfullmäktige om gratis busskort
I en motion från ungdomsfullmäktige föreslås att kommunen ger alla elever i
grundskolan gratis busskort.
Motionen behandlades i KF 2010-04-07 där motionen återremitterades till
kommunstyrelsen med motiveringen att utreda kostnader och för- och nackdelar av att
införa gratis busskort till alla grundskoleelever.
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram uppgifter och räknat ut kostnaden för
gratis busskort till alla elever i grundskolan för det antal elever som går i grundskolan,
vårterminen 2011.
I dag går 3 461 elever (6-16 år) i grundskolan, 740 av dessa har gratis busskort och 190
betalar halva priset. Drygt 200 000 går till enkelresor. Priset för ett busskort är 3 399
kronor. Kostnaden för gratis busskort till alla elever i grundskolan blir ca 8,2 miljoner
mer än dagens kostnad.
Den höga kostnaden är en stor nackdel liksom att barnen i skolans närhet kanske
nyttjar kollektivtrafiken istället för att gå eller cykla till skolan som är bättre ur ett
hälsoperspektiv. En fördel med ett busskort är att eleverna tidigt lär sig utnyttja
kollektivtrafiken.
Vid Påverkanstorget som var på Ale gymnasium den 13 april 2011 fick de elever som
medverkade frågan om vilka för- och nackdelar de såg med ett gratis busskort. De
flesta tyckte att resurser hellre skall läggas på att utöka giltighetstiden på Ale
Fritidskortet med 2 timmar på kvällen och 2 timmar tidigare på dagen. Många elever
bor nära skolorna och de kommer inte att använda kortet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef 2011-04-15.
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

24(34)

2011-10-18

KS § 196

KS0255/09

Uppsägning av arrende och nytt arrendeavtal för Älvängens IK
Älvängens IK har inkommit med förtida uppsägning av befintligt anläggningsarrende
tecknat 1991-06-05 och som gäller till 2015-06-30. Avtalet har inget krav på
uppsägning från någondera part. Avtalet stipulerar att önskas nytt eller förändrat avtal
skall förhandling tas upp senast 2 år innan avtalet går ut. Detta är gjort från Älvängens
Ik´s sida med god marginal. Arrendet är på Ale kommuns fastighet Utby 30:1 och
gäller för idrotts- och sport ändamål.
Älvängens IK ämnar anlägga en konstgräsplanen på delar av tidigare arrendemark och
dess läge är planerat på grusplan vid Aroseniusskolan. Se kartbilaga. Mätningar har
visat att konstgräsplanen måste vridas 90 grader beroende på krav på planens storlek
och ytans nivåskillnader. Då en omplacering av planen inte stämmer med befintligt
arrende önskar Älvängens IK säga upp arrendet för att få nytt arrende som är anpassat
till planens nya planerade läge och därmed tidigarelägga ett nytt 10 årigt arrende enligt
tidigare beslut av kommunstyrelsen 2010-08-17 KS § 177.
Tidigare förfrågan från Älvängens IK i ärendet gällde att få längre arrendetid, orsaken
uppgavs vara en ansökan om anläggningsbidrag för konstgräsplan där det är krav på
att aktuell arrendetid måste överstiga 10 år. Sektor kommunstyrelsen är positiv till att
uppsägningen beviljas och att som tidigare beslutats lämna förslag till nytt avtal.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef 2011-09-15.
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige ser positivt på utvecklingen inom Älvängens IK och
godkänner uppsägningen.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag på ett 10- årigt arrendeavtal med
Älvängens IK och ger kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i
uppdrag att teckna avtalet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
2011-10-18

Yrkande
Paula Örn lämnar följande ändringsyrkande:
1. Kommunfullmäktige ser positivt på utvecklingen inom Älvängens IK och
godkänner uppsägningen.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag på ett 10- årigt arrendeavtal med
Älvängens IK och att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att
utforma avtalet och åt kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i
uppdrag att teckna avtalet.
Mikael Berglunds tillstyrker Paula Örn yrkande.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ser positivt på utvecklingen inom Älvängens IK och
godkänner uppsägningen.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag på ett 10- årigt arrendeavtal med
Älvängens IK och att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att
utforma avtalet och åt kommunstyrelsens ordförande eller dennes ersättare i
uppdrag att teckna avtalet.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(34)

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

26(34)

2011-10-18

KS § 197

KS0133/11

Svar på motion från Rune Carlsson (SD) om mottagande av flyktingar och
andra skyddsbehövande
Rune Karlsson (SD) har i motion med rubriken ”Motion angående mottagande av
skyddsbehövande och andra flyktingar ” inkommen 2011-06-07 framfört att
”Den nuvarande överenskommelsen ger KS möjlighet att besluta om att ta emot ett obegränsat antal
flyktingar och andra skyddsbehövande, vilket Vi tycker rimmar dåligt med att KF skall vara
kommunens högsta beslutande organ!
Ale kommun skall ju vara en demokratiskt styrd kommun, därför bör ju beslut av denna dignitet
som berör alla kommuninvånare beslutas i KF.
Alla folkvalda borde få delta i debatter och beslut. Vilket i sin tur ger kommunfullmäktige möjlighet
att ta ställning till flera olika alternativ.”
Rune Karlsson (SD) yrkar att;
 kommunstyrelsen säger upp den nuvarande överenskommelsen i god tid före
den 2011-10-01
 om en ny överenskommelse skall ingås med Migrationsverket skall KF besluta
om detta.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande Håkan Spång, administrativ chef 2011-09-12.
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

27(34)

2011-10-18

KS § 198

KS0170/11

Ny bolagsordning för AB Alebyggen
AB Alebyggen har vid styrelsemöte 2011-08-26 beslutat föreslå bolagsstämman att
anta ny bolagsordning.
Ändringarna i bolagsordningen är föranledda av ny lagstiftning för kommunala
bostadsaktiebolag, samt att tomträttsinstitutet inte längre förekommer inom AB
Alebyggens verksamhetsområde.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
De föreslagna ändringarna har inte någon ekonomisk konsekvens för Ale kommun
som ägare av bolaget.
Sektorns bedömning
Sektor kommunstyrelse gör bedömningen att de föreslagna ändringarna i
bolagsordningen kan godkännas av fullmäktige. Ändringarna är dels en följd av ändrad
lagstiftning, dels en följd av att tomträttsinstitutet inte tillämpas av AB Alebyggen
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande Håkan Spång, administrativ chef 2011-10-05
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist.
Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna av §§ 3 och 4 i AB
Alebyggens bolagsordning.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna av §§ 3 och 4 i AB
Alebyggens bolagsordning.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

28(34)

2011-10-18

KS § 199
Motioner som inte beretts färdigt
Enligt kommunallagens regler ska en motion beredas så att kommunfullmäktige kan
fatta beslut med anledning av motionen inom ett år från det att motionen väckts. Kan
beredningen av motionen inte avslutas inom den föreskrivna ettårsfristen ska detta
anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Av kommunfullmäktiges arbetsordning, § 32, framgår att kommunstyrelsen två gånger
per varje år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske
till fullmäktiges sammanträden i april och oktober.
Sektor kommunstyrelsen har upprättat bifogad förteckning över ej slutbehandlade
motioner.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef 2011-10-17.
Handläggare: Cecilia Stedt, förvaltnings- och utvecklingssekreterare.
Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej slutbehandlade motioner.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Justerandes sign

Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej slutbehandlade motioner.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

29(34)

2011-10-18

KS § 200

KS0111/11

Kommunstyrelsens uppföljningsrapport 4, 2011-08-31
För perioden t.o.m. augusti redovisar kommunstyrelsen som helhet en positiv
budgetavvikelse på +8,9 Mkr. Löneavtalet är nu slutförhandlat och överfört till
nämnderna vilket ger ett överskott på +2,3 Mkr för perioden. De specialdestinerade
anslagen står för +5,6 Mkr, varav Särskilda insatser +1,7 Mkr.
Arbetsmarknadsåtgärderna avvaktar beslut från kommunstyrelsens presidium, vilket
ger en periodiserad positiv avvikelse på +2,7 Mkr.
Kommunledningsadministrationen uppvisar en positiv budgetavvikelse på +1,2 Mkr,
där Personalenheten står för +1,6 Mkr och Ekonomiavdelningen +0,5 Mkr, medan
Informationsavdelningen står för ett underskott på -0,6 Mkr.
Kommunstyrelsens förvaltning prognostiserar ett överskott för året som helhet på
+2,1 Mkr. Årets löneavtal ger ett överskott på ca +3,0 Mkr.
Förtroendemannaverksamheten ger ett underskott på -0,6 Mkr, Näringslivsenheten 0,3 Mkr, Räddningstjänsten -0,3 Mkr och Färdtjänsten -0,3 Mkr. Kollektivtrafiken
väntas ge ett överskott på +0,5 Mkr. Investeringarna följer i stort sett helårsbudget.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Gunilla Hall, tf kommundirektör och Rune Strömberg, tf
sektorschef 2011-09-13.
Handläggare: Johan Sandgren, 2011-09-13
Arbetsutskottets beslutade 2011-10-04 att överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
utan beslutsförslag.
Yrkande
Mikael Berglund lämnar följande yrkande:
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens uppföljningsrapport 4, 2011-08-31.
BESLUT
2. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens uppföljningsrapport 4, 2011-08-31.
___
Expedieras till:
Tf kommunchef
Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen

30(34)

2011-10-18

KS § 201

KS0153/11

Handlingsplan för en trygg och säker kommun 2012
Ale kommun arbetar sedan många år med att skapa en säker och trygg kommun för
dess medborgare, besökare och medarbetare. I den strategiska planen 2009-2010,
framgår att Ale kommun ska planera och genomföra åtgärder mot inre och yttre
påfrestningar som leder till ett robust samhälle med goda och säkra miljöer.
Säkerhetsarbetet ska vara en naturlig del i all verksamhet som bedrivs i kommunen.
I Ale kommuns handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om
extraordinära händelser, för perioden 2008-2011, ska en årlig handlingsplan tas fram i
anslutning till budgetprocessen, där delmål, åtgärder och samverkansformer tydliggöras
för kommunens nämnder, styrelser och bolag.
Då planer finns för att bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund för Ale-Kungälvs
inom en snar framtid, har handlingsprogram för 2008-2011 beslutats att gälla
ytterligare ett år.
Denna handlingsplan beskriver målen för 2012. Dokumentet bygger på
handlingsprogram 2008-2011 samt det PM som tagits fram som en uppföljning av
handlingsprogrammet och kommer att behandla de mål som ännu kvarstår.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande Håkan Spång, administrativ chef 2011-09-07.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar handlingsplan för en trygg och säker kommun 2012
2. Kommunstyrelsen uppdrar att berörda nämnder, styrelser och bolag beslutar om
vilka åtgärder som är lämpligast för att uppnå målen.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen antar handlingsplan för en trygg och säker kommun 2012
2. Kommunstyrelsen uppdrar att berörda nämnder, styrelser och bolag beslutar om
vilka åtgärder som är lämpligast för att uppnå målen.
___
Expedieras till:
Samtliga nämnder, styrelser och bolag
Håkan Spång
Charlott Klug
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL från
Kommunstyrelsen
2011-10-18

KS § 202
Delgivningar
Länsstyrelsen i västra götaland
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor.
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Nationell läkemedelsstrategi.
Interna delgivningar
Protokollsutdrag SBN Taxa för utfärdande av saneringsintyg för fartyg.
Tjänsteskrivelse SBN Taxa för tillsyn och prövning av solarieverksamheten.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___
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KS § 203

KS0004/11

Redovisning av delegeringsbeslut
Markärenden
1. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om avtal om tillfällig nyttjanderätt
inom fastigheten Surte 3:40.
2. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om avtal om tillfällig nyttjanderätt
inom fastigheten Surte 3:38.
3. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av delar av fastigheterna
Surte 1:245; 1:295 och 4:106 via överenskommelse om fastighetsreglering.
4. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om överenskommelse om annullering
av köpekontrakt rörande Nödinge 1:210.
5. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om överenskommelse om tillfälligt
nyttjande av marken inom fastigheten Surte 3:56.
6. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av del av fastigheten
Skårdal 1:71 via överenskommelse om fastighetsreglering.
7. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om markbyte mellan kommunens
fastighet Nödinge 38:2 och fastigheten Nödinge 38:23 via överenskommelse
om fastighetsreglering.
8. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av fastigheten Surte 2:27
genom köpekontrakt.
9. Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av lägenhetsarrende, avtal nr
141.
10. Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av jordbruksarrende, avtal nr
146.
11. Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av jordbruksarrende, avtal nr
114.
12. Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av nyttjanderättsavtal, avtal nr
48.
BESLUT
1. Kommunstyrelsens godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
___
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KS § 204

KS0209/11

Tillfälliga regler för utdelning av medel ur socialfonden
Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-08, § 146, att under anslaget för Särskilda
insatser avsätta 1 Mnkr i en socialfond.
Sektorscheferna Lisbeth Tilly och Annika Sjöberg har tagit fram förslag till tillfällig
beredningsmodell med kriterier för ansökningar av medel ur socialfonden
(socioekonomisk fond). Undertecknad ställer sig bakom förslaget.
För att förkorta beredningstiden inför beslut om ställningstagande till ansökningar
föreslås att kommunstyrelsen uppdrar åt sitt arbetsutskott att ta beslut om att bifalla
eller avslå ansökningar.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande Gunilla Hall, tf kommundirektör 2011-10-17.
Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen antar av sektorcheferna föreslagna regler för beredning av
ansökningar.
Kommunstyrelsen uppdrar åt sitt arbetsutskott att ta beslut om att bifalla eller
avslå ansökningar.

Göran Karlsson meddelar att han inte deltar i beslutet.
Yrkande
Mikael Berglund lämnar följande ändringsyrkande:
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen antar av sektorcheferna föreslagna regler för tillfällig
beredning av ansökningar, dock längst 30 juni 2012.
Kommunstyrelsen uppdrar åt sitt arbetsutskott att ta beslut om att bifalla eller
avslå ansökningar.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att utforma
framtida regler för socialfonden.

Paula Örn tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
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BESLUT
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen antar av sektorcheferna föreslagna regler för tillfällig
beredning av ansökningar, dock längst 30 juni 2012.
Kommunstyrelsen uppdrar åt sitt arbetsutskott att ta beslut om att bifalla eller
avslå ansökningar.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att utforma
framtida regler för socialfonden.

Expedieras:
Sektorchef Arbete, trygghet och omsorg
Sektorchef Utbildning, kultur och fritid
Ekonomichef
Samverkanskoordinator för SSPF
___
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