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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2011-02-15

Datum för anslags uppsättande:

2011-02-22

Förvaringsplats för protokollet:

Datum för anslags nedtagande: 2011-03-16

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge

Underskrift:

Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KS § 26
Godkännande av dagordning
Ordföranden föreslår att utsänd föredragningslista kompletteras och förändras enligt
nedan:
 Ärende 10, Nämndplan och detaljbudget för Kommunstyrelsen 2011, utgår.
Tillkommande ärenden:
 Beräkning av pensionsgrundande tid
 Integrerad boendeplanering med fokus på äldre
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner ordföranden förslag.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-02-15

KS § 27
Informationsärende
a) Nya skolan i Nödinge
Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef, Mikael Falk, controller, Javad Taeyfi,
fastighetschef, Joakim Östling, rektor och Sara Johansson trafikingenjör redovisar:
- Genomförd skolutredning
- Genomförd trafikutredning
- Elevutvecklingen
- Behov av ny skola
- Tidplan
b) Nya äldreboendet i Nödinge
Javad Taeyfi, fastighetschef svarar på frågor om det nya äldreboendet i Nödinge.
c) Tidplan för rekrytering av ny kommundirektör
Mikael Berglund, ordförande redogör för förslag till tidplan för ny
kommundirektör.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 28

KS0001/10

Förändring av nämndernas ekonomiska ramar för 2011
Kommunfullmäktige tog 2010-11-29 beslut om de ekonomiska ramarna för år 2011
för kommunens olika nämnder. Då den pågående omorganisationen av kommunens
politiska organisation och tjänstemannaorganisation inte var helt slutförd, har det
krävts ytterligare korrigeringar av nämndernas ramar.
En sammanfattning av korrigeringarna innebär att de ekonomiska ramarna förändras
enligt följande:
Nämnd

Ram 2010-11-29

Ny ram 2011

73 530
597 728
51 405
412 578
60 481
1 660
785
1 000
3 592
4 000
25 100
5 000
4 950
21 260
21 130
5 000
1 289 200

89 229
596 098
57 505
413 567
40 197
1 660
785
1 000
3 592
4 000
25 100
5 000
4 950
20 388
21 130
5 000
1 289 200

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisorsnämnden
Arbetsmiljöinsatser
Riktade anslag
Arbetsmarknadsåtgärder
Pensionsutbetalningar
Pensionsreserv
Särskild satsningar tillväxt
Särskilda insatser
Kollektivtrafik
Färdtjänst

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Helene Ramert, 2011-01-21
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra de ekonomiska ramarna för 2011 enligt
redovisat förslag.
___
Göran Karlsson meddelar att han inte deltar i beslutet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Mikael Berglund, ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande
ändring:
1. Kommunfullmäktige överför 7.9 mkr från kommunstyrelsen till
utbildningsnämndens ram 2011.
2. Kommunfullmäktige överför 3.9 mkr från särskilda insatser till
utbildningsnämndens ram 2011.
Paula Örn yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändring:
Arbetsutskottet fick den 9 februari ta del av konsekvensbeskrivning av effekterna av
besparingar vid sektor kommunstyrelsen. Efter noggrann genomgång av sektorns
ställningstaganden kan (S) lämna följande förslag till ramjustering för kommunstyrelsen
2011.
Strategiska planeringsavdelningen (SPA) bör överföra vissa personalkostnader direkt
på exploateringskonton. Avdelningen kan inför 2012 dra ner verksamheten med en
helårsarbetare p.g.a nedtrappning av arbetet med Bana Väg i Väst.
På ekonomienheten har omorganisationen föranlett effektivisering av verksamheten
som gör att bemanningen kan minskas med en controller.
Personalavdelningens planerade omorganisation innebär möjlighet att minska
bemanningen med en enhetschef utan att förestående stora rekryteringar och annat
personalstrategiskt arbete blir allt för lidande.
IT-enheten minskar sin bemanning med en person.
Verksamheten på informationsavdelningen bedöms kunna minskas med en
informatör/kommunikatör. Detta medför vissa försämringar i den service enheten kan
bistå övriga sektorer med men bedöms ändå vara möjlig och rimlig.
Utöver dessa förändringar kan mindre justeringar av verksamhetskonton genomföras i
hela sektorn.
Vi anser sedan tidigare att ramen för utbildningsnämnden 2011 är för låg för den
verksamhet vi anser ska bedrivas.
1. Kommunfullmäktige justerar ner Kommunstyrelsens ram för 2011 med 2.5 mkr
2. Kommunfullmäktige beslutar att 2.5 mkr från kommunstyrelsens ram samt 10 mkr
från särskilda insatser överförs till utbildningsnämndens ram för 2011.
Peter Rosengren tillstyrker Paula Örns yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

9(42)

Sammanträdesdatum
2011-02-15

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på Paula Örns
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra de ekonomiska ramarna för 2011 enligt
redovisat förslag med den ändringen att kommunfullmäktige överför 7.9 mkr från
kommunstyrelsen till utbildningsnämndens ram 2011 och kommunfullmäktige
överför 3.9 mkr från särskilda insatser till utbildningsnämndens ram 2011.
Reservation
Paula Örn och Peter Rosengren reserverar sig mot beslutet till förmån för Paula Örns
yrkande.
Protokollsanteckning
Ordföranden godkänner att Göran Karlsson lämnar följande protokollsanteckning:
”P.g.a att vi ej fått ta del av det underlag/konsekvens som ändå finns deltar vi (V) ej i
beslutet.”
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 29

KS0063/09

Svar på motion från Boel Holgersson (C) om maten på äldreboendena
Boel Holgersson (C) har i en motion 2009-03-04 föreslagit att inför planeringen av nya
äldreboenden i Nödinge och Älvängen ska flera alternativa förslag tas fram för att
möjliggöra att maten till de boende lagas på plats och att de boende kan få delta i
matlagningen i så stor utsträckning som möjligt.
Efter att Tekniska nämnden och Vård- och omsorgsnämnden i sina remissvar har
anfört att kostnadsökningen i samband med matlagning på boenden inte är
ekonomiskt försvarbar och inte överväger de positiva effekter det skulle innebära har
kommunstyrelsen föreslagit att motionen skulle avslås och det nuvarande
tillagningssystemet bibehållas.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2010 att återremitera ärendet till
kommunstyrelsen för en komplettering av ärendet vad gäller en ekonomisk analys
samt redovisa principerna för ett genomförande av motionens förslag.
Motionären föreslog att alternativa förslag ska tas fram som innebär att de boende får
nylagad varm mat och möjlighet att se och delta i matlagning i så hög grad som
möjligt. Motionärens motivering för att maten ska lagas på plats är att maten ska
serveras varm och nylagad, att man ska kunna känna matlukt när det blir dags för en
måltid och att maten ska se god ut och smaka och lukta gott.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Joachim Wever, 2010-09-22
Handläggare: Joachim Wever, utvecklingsstrateg
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Protokollsanteckning
Ordföranden godkänner att Paula Örn gör följande protokollsanteckning: ”Det
motionen efterfrågar är genomfört genom den utredning som finns i ärendet där
kostnaden för olika alternativ klart framgår. Ett bifall till motionen innebär inte att
något beslut angående hantering eller ekonomi har fattats.”
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 30

KS0117/10

Medborgarförslag på Madenskolan höstterminen 2010
Förslag har inkommit från Per Andersson där han föreslår att Madenskolan ska
tillföras medel för att skapa utrymme för ytterligare två lärartjänster under
höstterminen 2010. Tanken bakom förslaget är att kunna bibehålla den lärartäthet som
tidigare funnits i avvaktan på ytterligare satsningar på skolan som utlovats för 2011.
Barn- och ungdomsnämndens budgetfördelning bygger på principen att varje skola
tilldelas en summa pengar per elev. Storleken på summan bestäms av barnets ålder
samt vilken verksamhet som bedrivs. Alla skolor har exakt samma förutsättningar
utifrån detta resursfördelningssystem.
Barn- och ungdomsnämnden fördelar sina resurser efter samma principer som gäller
för de av Kommunfullmäktige beslutade målgruppsmodellerna med syftet att alla
enheter ska ha samma förutsättningar att bedriva verksamhet. Nämnden har möjlighet
att göra omfördelningar och prioriteringar inom sitt verksamhetsområde. Någon sådan
prioritering har man inte valt att göra för Madenskolan. Man föreslår därför i sitt
remissvar att förslaget avslås. Att tillföra budgetmedel för att säkerställa likvärdigheten
i hela organisationen enligt förslagsställarens intentioner är inte heller möjligt enligt
gällande ekonomistyrningsregler.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-09-29
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
___
Yrkande
Dan Björk yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 31

KS0276/10

Ändring av AB Alebyggens bolagsordning
Ale kommuns lekmannarevisorer har inkommit med skrivelse om begäran att
Kommunfullmäktige ska utse två ordinarie ledamöter för att granska AB Alebyggens
verksamhet. Nuvarande ordning är att Kommunfullmäktige utser en ordinarie
lekmannarevisor och en ersättare.
För att möjliggöra en ändring till att utse två ordinarie lekmannarevisorer krävs att
bolagsordningen för AB Alebyggen ändras. För att detta ska kunna ske krävs ett
godkännande av Kommunfullmäktige för att sedan beslutas av bolagsstämman för AB
Alebyggen.
I anslutning till att Kommunfullmäktige beslutar om ändring av bolagsordningen
föreslår AB Alebyggen att även ändra skrivning vad avser beskrivning av bolagets
aktiekapital i bolagsordningen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Håkan Spång, 2011-01-28
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner följande ny lydelse av § 11 i AB Alebyggens
bolagsordning:
”För samma mandattid som för bolagets styrelse skall Kommunfullmäktige utse
två lekmannarevisorer”.
2. Kommunfullmäktige godkänner följande ny lydelse av § 5 i AB Alebyggens
bolagsordning:
”5a) Aktikapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000
kronor.
5b) Antalet aktier skall vara lägst 5 000 och höst 20 000.
Aktiebrev skall ställas till viss man”
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner följande ny lydelse av § 11 i AB Alebyggens
bolagsordning:
”För samma mandattid som för bolagets styrelse skall Kommunfullmäktige utse
två lekmannarevisorer”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2. Kommunfullmäktige godkänner följande ny lydelse av § 5 i AB Alebyggens
bolagsordning:
”5a) Aktikapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000
kronor.
5b) Antalet aktier skall vara lägst 5 000 och höst 20 000.
Aktiebrev skall ställas till viss man”
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 32

KS0016/11

Köpekontrakt, etableringsavtal och hyresavtal för nya äldreboendet i Nödinge
Enligt upphandlingsprocessen har Skanska Sverige AB erhålligt uppdraget att bygga
och förvalta äldreboendet på Klockarevägen i Nödinge (i fortsättningen kallas
äldreboende).
Förslag till köpekontrakt, etableringsavtal och hyreskontrakt har upprättats mellan Ale
kommun och Skanska Sverige AB om bygget och förvaltningen av äldreboendet.
Köpekontraktet gäller försäljning av del av fastigheten Nödinge 38: 2
(i fortsättningen kallas fastigheten). Fastigheten säljs till Skanska Sverige AB för ett pris
om 2 000 000 kr. Skanska Sverige AB förbinder sig via ett etableringsavtal att bygga ett
äldreboende om 40 boendeplatser och personalutrymmen på benämnd fastighet enligt
upphandlingsunderlaget på egen bekostnad.
Ale kommun hyr äldreboendet efter färdigställandet av bygget från Skanska Sverige
AB
genom ett hyreskontrakt. Hyrestiden löper från 2012-09-01 (preliminärt) till 2032-0831. Hyran är 2448 000 kr för blockhyresdelen (boende delen) och 3 217 000(ex moms)
kr för personal- och verksamhetsdelen.
Kommunstyrelse har bl.a. som uppdrag att teckna högst 5-åriga hyreskontrakt med
externa hyresvärdar. Denna uppgift har delegerats till fastighetschefen. Eftersom
hyrestiden för ovannämnda kontrakt är längre än 5 år har Kommunfullmäktige att
fatta beslut i ärendet.
Fastighetsavdelningen har på uppdrag av Kommunstyrelsen undersökt möjligheten att
skapa ett tillagningskök i äldreboendet. Resultatet av undersökningen visade sig att det
finns möjlighet att ändra projekteringen av köksutrymmet från mottagningskök till
tillagningskök i äldreboendet, om Ale kommun bifaller de extra kostnaderna. P.g.a. de
oklara konsekvenserna av om projekteringen, är det svårt att beräkna storleken på de
extra kostnaderna i nuläge.
Eftersom det finns tidigare Kommunfullmäktige beslut (Dnr 237/86) om
produktionsform för kommunens kosthållning, krävs Kommunfullmäktige beslut om
skapande utav ett tillagningskök i äldreboende i Nödinge.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Javad Taeyfi, 2010-02-07
Handläggare: Javad Taeyfi, fastighetschef
Yrkande
Mikael Berglund, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpekontrakt, etableringsavtal
och hyreskontrakt för äldreboendet i Nödinge.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna erforderliga köpekontrakt, etableringsavtal och hyreskontrakt för
äldreboendet i Nödinge.
3. Kommunstyrelsen avvaktar ställningstagande vad gäller skapandet av tillagningskök
i det nya äldreboendet i Nödinge, då de ekonomiska konsekvenserna är oklara.
4. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att redovisa kostnaden för
att ersätta mottagningsköket med ett tillagningskök, redovisningen ska ske
skyndsamt och i samråd med sektorerna utbildning, kultur och fritid samt arbete
trygghet och omsorg.
Paula Örn tillstyrker Mikael Berglunds yrkande med ändring av punkt 3:
”Kommunstyrelsen avvaktar ställningstagande vad gäller skapande av tillagningskök i
det nya äldreboendet i Nödinge, då de ekonomiska konsekvenserna för projektering är
oklara”.
Mikael Berglund tillstyrker Paula Örns ändringsyrkande.
Rose-Marie Fihn yrkar bifall till Mikael Berglunds yrkande med Paula Örns
ändringsyrkande och lämnar följande tilläggsyrkande:
1 Kommunstyrelsen ändrar avtalet så att kommunen är fri att välja
verksamhetsutförare och driftsform.
Göran Karlsson tillstyrker Rose-Marie Fihns yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande med
Paula Örns ändringsyrkande och Rose-Marie Fihns tilläggsyrkande.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen avvaktar ställningstagande vad gäller skapandet av
tillagningskök i det nya äldreboendet i Nödinge, då de ekonomiska
konsekvenserna för projektering är oklara.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att redovisa kostnaden för
att ersätta mottagningsköket med ett tillagningskök, redovisningen ska ske
skyndsamt och i samråd med sektorerna utbildning, kultur och fritid samt arbete
trygghet och omsorg.
3. Kommunstyrelsen ändrar avtalet så att kommunen är fri att välja
verksamhetsutförare och driftsform.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpekontrakt, etableringsavtal
och hyreskontrakt för äldreboendet i Nödinge.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna erforderliga köpekontrakt, etableringsavtal och hyreskontrakt för
äldreboendet i Nödinge.
___
Exp:
Fastighetschefen, sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 33

KS0013/11

Nämndplan och detaljbudget för Kommunstyrelsen 2011
BESLUT
1. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
Yrkande
Mikael Berglund, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen låter ärendet utgå från dagens sammanträde.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen låter ärendet utgå från dagens sammanträde.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(42)

PROTOKOLL

18(42)

Sammanträdesdatum
2011-02-15

KS § 34

KS0281/10

Investeringsmedel för förprojektering av nytt ridhus i Jennylund
I investeringsbudgeten finns avsatt medel för nytt ridhus i Jennylund i Bohus, 1 150 tkr
2011 och 9 000 tkr 2012. Investeringsanslagen är fetmarkerade och kräver
kommunstyrelsens godkännande för att få användas. Anslaget för 2011 är avsett för
förprojektering av ridhuset och Barn- och ungdomsnämnden ansöker nu om att få ta
det i anspråk.
Förprojekteringen ska klargöra om den befintliga byggnaden ska rustas upp eller om
det är mera kostnadseffektivt att investera i en ny byggnad. Oavsett vilket alternativ
som väljs kommer det äskade anslaget på 9 mnkr troligtvis inte att räck till.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att medel bör få nyttjas för förprojektering av
nytt ridhus i Jennylund.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Helene Ramert, 2011-01-07
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen medger att 1 150 tkr av investeringsanslaget ”Ridhus
Jennylund” får användas för förprojektering av nytt ridhus.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att undersöka möjligheten
till kompletterande verksamhet i ridsportens anda för att öka nyttjandegraden av
anläggningen.
3. Kommunstyrelsen beslutar att förprojekteringen och sektor kommunstyrelsens
uppdrag samordnas och redovisas samtidigt.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen medger att 1 150 tkr av investeringsanslaget ”Ridhus
Jennylund” får användas för förprojektering av nytt ridhus.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att undersöka möjligheten
till kompletterande verksamhet i ridsportens anda för att öka nyttjandegraden av
anläggningen.
3. Kommunstyrelsen beslutar att förprojekteringen och sektor kommunstyrelsens
uppdrag samordnas och redovisas samtidigt.
___
Exp:
Utbildningsnämnden
Fastighetschef, sektor kommunstyrelsen
Administrativ chef, sektor kommunstyrelsen
Controller, sektor kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(42)

Sammanträdesdatum
2011-02-15

KS § 35

KS0242/10

Ianspråktagande av investeringsmedel för upprustning av Kyrkbyskolan
Barn- och ungdomsförvaltningen har beviljats medel för upprustning av de skolor som
finns i Nödinge idag. Kyrkbyskolan är den skola som har störst behov av upprustning.
I investeringsplanen finns avsatt medel för upprustning av både Kyrkbyskolan och
Nödingeskolan totalt, 48 miljoner kronor. Upprustning av Kyrkbyskolan skall enligt
plan påbörjas 2011 och vara klar 2012. Upprustningen av Nödingeskolan är planerad
att starta 2012 och färdigställas 2013. Investeringarna i investeringsplanen är
fetmarkerade, vilket innebär att Barn- och ungdomsnämnden måste begära att varje
investering för sig aktiveras för att kunna ta investeringsmedlen i anspråk.
De arbeten som planeras är, förutom upprustning och anpassning till dagens
verksamhet, byte av tak, ventilationsbyte samt en mindre tillbyggnad.
Av den bifogade investeringskalkylen framgår att den totala investeringsutgiften är
35,3 mnkr. Detta medför en ökad årlig driftkostnad för förvaltningen på 3,08 mnkr.
Kyrkbyskolan är en skola i stort behov av upprustning. Kommunstyrelsens förvaltning
föreslår därför att 35,3 mnkr av investeringsanslaget ”Ny- och ombyggnad av skolor
och förskolor” får användas för upprustning av Kyrkbyskolan.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, 2011-01-12
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen medger att 35,3 mnkr av investeringsanslaget ”Ny- och
ombyggnad skolor och förskolor” får användas för upprustning av Kyrkbyskolan.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen medger att 35,3 mnkr av investeringsanslaget ”Ny- och
ombyggnad skolor och förskolor” får användas för upprustning av Kyrkbyskolan.
___
Exp:
Sektor utbildning, kultur och fritid
Fastighetschef, sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(42)

Sammanträdesdatum
2011-02-15

KS § 36

KS0093/10

Yttrande över skrivelse från GREFAB angående bolagets arrendeavgifter
GREFAB (Göteborgsregionens Fritidshamnar AB) har inkommit med skrivelse till
kommunen, daterad 2010-03-23, angående ”bolagets möjligheter att fullfölja den
strategiska inriktningen i relation till arrendeavgifter”. Med anledning av att många av
bolagets befintliga arrendeavtal med fastighetskontoret inom Göteborgs kommun löpt
ut, pågår nu förhandlingar om arrendeavgifterna. Fastighetskontoret har i
förhandlingarna föreslagit nya arrendeavgifter som enligt GREFAB skulle medföra
avgiftsökningar med 700 %. Påföljderna av sådana avgiftsökningar skulle innebära att
GREFAB inte har möjlighet att investera och förbättra sina anläggningar på ett antal
år samt kraftiga prishöjningar för de båtägare som hyr båtplats av GREFAB.
GREFAB framför att marken som bolaget arrenderar från början var dyiga vikar,
sankmark och sjöbotten, där sedan GREFAB har skapat sina anläggningar och genom
stora investeringar ökat markens ekonomiska värde. Samtidigt vill fastighetskontoret
nu införa marknadsmässiga arrendeavgifter med hänsyn just till markens värde.
Bolagets styrelse är av den uppfattningen att Fastighetskontorets krav är oskäliga och
drabbar bolaget och dess kunder på ett orimligt sätt. Mot den bakgrunden önskar
GREFAB få ägarnas syn på den situation som uppstått och vilka åtgärder ägarna avser
att vidta för att bolaget skall kunna fortleva och uppfylla de nyligen antagna
ägardirektiven.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2010-05-17
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande, daterat 2010-05-17, som yttrande
över GREFAB skrivelse.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande, daterat 2010-05-17, som yttrande
över GREFAB skrivelse.
___
Exp:
Grefab
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(42)

Sammanträdesdatum
2011-02-15

KS § 37

KS0001/11

Budgetprocessen för Ale kommuns verksamhetsplan 2012
Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-29 om verksamhetsplan för Ale kommun för
2011. Beslutet innebär att den tidigare processen med tvåårsbudgetar upphör. Arbetet
med budget och verksamhetsplan för 2012 kommer att pågå under våren och avsikten
är att kommunfullmäktige beslutar om planen på sitt möte i juni 2011.
En viktig del i arbetet är utvärderingen av det förra årets verksamhet. Denna redovisas
vid Budget- och resultatanalysdagen den 9 mars. Syftet med dagen är att ge en samlad
bild av föregående år, innevarande år, samt de strategiska frågor som kommer att
påverka kommunen under de kommande åren.
En uppdaterad befolkningsprognos kommer att ligga till grund för budgetarbetet. En
översyn av resursfördelningsmodell, investeringar, lokalbehov, taxor, styrreglerna mm
kommer att ske.
Budgetbeslutet tas i juni 2011.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, 2011-01-24
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen fastställer tidplanen för budgetprocessen i enlighet med bilagan
”Budgetprocessen för Ale kommuns verksamhetsplan 2012”.
2. Kommunstyrelsen noterar att målgruppsmodellen ska omarbetas och ny ska gälla
fr o m 2013.
___
Yrkande
Mikael Berglund, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till sektor kommunstyrelsen för att få en
konsekvensbeskrivning på vad det skulle innebära om budgetbeslutet flyttas fram
till augusti, istället för juni.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(42)

Sammanträdesdatum
2011-02-15

BESLUT
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till sektor kommunstyrelsen för att få en
konsekvensbeskrivning på vad det skulle innebära om budgetbeslutet flyttas fram
till augusti, i stället för juni.
___
Exp:
Tf Kommundirektör
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(42)

Sammanträdesdatum
2011-02-15

KS § 38

KS0038/08

Handlingsplan för rökfri arbetstid
Personalutskottet har gett kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram ett
förslag för att införa rökfri arbetstid i Ale kommun.
2010-06-08/§ 143 behandlade kommunstyrelsen ett förslag till att införa rökfri
arbetstid fr o m 2011-01-01.
Kommunstyrelsen beslutade att återremitera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning
för ytterligare samråd med de fackliga organisationerna.
Efter överläggning med de fackliga organisationerna konstateras att det finns en
samsyn kring målet att nå en rökfri arbetstid och att medlet för att nå målet är att
införa en ”Policy för rökfri arbetstid”.
Invändningarna mot förslaget berodde på att arbetsgivaren föreslog att rökfri arbetstid
skulle vara en ordningsföreskrift och därmed skulle det arbetsrättsliga regelverket
kunna tillämpas om medarbetare röker på arbetstid.
De fackliga organisationerna menar att det strider mot de centrala överenskommelser
som gjorts i frågan. Där menar man att det är en fråga om friskvård och att det ska
vara fokus på att uppmuntra och stödja medarbetare att sluta röka. Detta bekräftas
genom de kontakter som kommunstyrelsens förvaltning haft med SKL.
I föreliggande förslag redovisas motiv för och definitioner av vad rökfri arbetstid och
rökfria miljöer innebär.
Vidare redovisas hur förslaget kan genomföras och vilket rökavvänjningsstöd som
kommer att erbjudas de som önskar hjälp med att sluta röka.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Sven-Olof Frisk, 2010-11-05.
Handläggare: Sven-Olof Frisk, tf förvaltningschef
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta föreliggande förslag att gälla som
”Handlingsplan för rökfri arbetstid”.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Handlingsplanen träder i kraft 2011-05-01
3. Kommunstyrelsens uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att informera om och vidta
åtgärder för att beslutet skall vara väl förankrat inför ikraftträdandet 2011-05-01.
4. Kommunstyrelsen beslutar att medel för rökavvänjningsstöd belastar
arbetsmiljömiljonen.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(42)

Sammanträdesdatum
2011-02-15

BESLUT
1. Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta föreliggande förslag att gälla som
”Handlingsplan för rökfri arbetstid”.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Handlingsplanen träder i kraft 2011-05-01
3. Kommunstyrelsens uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att informera om och vidta
åtgärder för att beslutet skall vara väl förankrat inför ikraftträdandet 2011-05-01.
4. Kommunstyrelsen beslutar att medel för rökavvänjningsstöd belastar
arbetsmiljömiljonen.
___
Exp:
Samtliga nämnder
Samtliga sektorschefer
Personalchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(42)

Sammanträdesdatum
2011-02-15

KS § 39

KS0005/11

Ersättning för förtäring vid sammanträde med kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, nämnder och arbetsutskott
I början av varje mandatperiod ska beslutas om förtroendevaldas ersättning för
förtäring i samband med kommunfullmäktiges, styrelsens, nämndernas och
arbetsutskottens sammanträden.
Då det inte skett någon stor kostnadsutveckling förslås samma kostnad som gällt
under de senaste mandatperioderna.
Vid ett heldags sammanträde anser sektor Kommunstyrelsen det rimligt att följande
erbjuds:
Förmiddag: Kaffe/te, smörgås samt bordsvatten.
Eftermiddag: Kaffe/te, kaka/bulle samt bordsvatten
Då personalen i Ale kommun erbjuds gratis kaffe/te görs så även för de
förtroendevalda. Vid beräkningen har sektorn utgått från 10 st sammanträde med
respektive instans.
Kostnaden dras direkt från de förtroendevaldas arvodesutbetalning.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, 2011-01-13
Handläggare: Maria Olegård, kommunsekreterare
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att under mandatperioden 2011-2014 ta ut en
ersättning för fika med följande belopp:
- Samtliga arbetsutskotts ledamöter betalar 200 kr/pers och år.
- Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter och
ersättare betalar 200 kr/pers och år.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att under mandatperioden 2011-2014 ta ut en
ersättning för fika med följande belopp:
- Samtliga arbetsutskotts ledamöter betalar 200 kr/pers och år.
- Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter och
ersättare betalar 200 kr/pers och år.
___
Exp:Samtliga nämnder
Personalenheten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

26(42)

Sammanträdesdatum
2011-02-15

KS § 40

KS0167/09

Resecentrum/kulturhus Älvängen
Kommunfullmäktige antog 2008-05-26, § 62 en strukturstudie för Älvängen för att ge
en samlad bild av hur kommunen vill se den framtida strukturen i centrala Älvängen
samt för att inspirera och ge underlag för den fortsatta utvecklingsprocessen.
Strukturstudien föregicks av en bred samrådsprocess med olika intressenter och har
sedan den antogs legat till grund för förvaltningens arbete med samhällsplanering i
Älvängen. Studien innehåller sju grundläggande principer för det fortsatta arbetet och
den första av dessa är ”Resecentrum – navet i framtidens Älvängen”. Detta ligger som
grund för det arbete som nu pågår med bland annat resecentrum. I slutet av år 2012 är
utbyggnaden av infrastrukturen klar och Älvängen blir slutstation för pendeltågen. Ett
förslag till resecentrum/kulturhus har arbetats fram i dialog med ett antal parter.
Resecentrumet med dess verksamheter ska göra resandet attraktivare för pendlare, fylla
ett behov av tillgängliga samlingslokaler och mötesplatser i kommunen och öka Ales
och Älvängens attraktionskraft för nya och gamla Alebor. I resecentrumet är det tänkt
att det ska finnas vänthall, pressbyrå, butik, bibliotek, biograf och samlingslokaler för
kommunala verksamheter och föreningslivet. Projektet har både haft syftet att skapa
de nya beskrivna funktionerna men också att vara en av de satsningar kommunen
deltar i för att ge strukturstudiens intentioner kraft och därmed långsiktigt bygga
samhället. Processen är nu så långt framme att nästa planerade steg varit att föreslå att
kommunen tecknar ett exploateringsavtal med Alebyggen AB för byggande och drift
av anläggningen. Under planeringens gång har ärendet regelbundet stämts av med
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beredningen av ärenden av denna omfattning är långa och breda processer i dialog
mellan politisk ledning och tjänstemannaorganisation. Under den senaste tiden har den
nya politiska ledningen givit signaler om en annan inriktning både vad avser
strukturstudiens tyngd som grund för kommunens arbete med Älvängens framtid och
vad avser kommunens medverkan i uppbyggnad av ett nytt resecentrum. Därför
överlämnas ärendet med denna redovisning till Kommunstyrelsen för ny vägledning.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Joachim Wever, 2010-12-01
Handläggare: Joachim Wever, utvecklingsstrateg
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ställer sig positiv till Västtrafiks
byggande av ett Resecentrum i Älvängen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

27(42)

Sammanträdesdatum
2011-02-15

Yrkande
Paula Örn lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta arbetet som planerat för etablerandet av ett
kulturhus/resecentrum med vänthall, pressbyrå, butik, bibliotek, biograf och
samlingslokaler för kommunala verksamheter och föreningslivet, i samverkan
mellan kommunen och Västtrafik.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att omedelbart påbörja
arbetet med en reviderad strukturstudie för Älvängen.
Ingela Nordhall yrkar avslag på Paula Örns yrkande punkt 2.
Sune Rydén lämnar följande beslutsförlag:
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att utreda kostnaden för
förstärkt grundläggning för fler än två våningar och återkomma till
kommunstyrelsen 2011-03-15.
Paula Örn tillstyrker Sune Rydén yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels på Paula
Örns yrkande i punkt 1 och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition dels på Paula Örns yrkande punkt 2 och dels
avslag av densamma och finner att kommunstyrelsen avslår Paula Örns yrkande punkt
2.
Därefter konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen bifaller Sune Rydéns yrkande.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ställer sig positiv till Västtrafiks
byggande av ett Resecentrum i Älvängen.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att utreda kostnaden för
förstärkt grundläggning för fler än två våningar och återkomma till
kommunstyrelsen 2011-03-15.
Reservation
Paula Örn, Göran Karlsson och Peter Rosengren reserverar sig mot beslutet i punkt 2
till förmån för Paula Örns yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

28(42)

Sammanträdesdatum
2011-02-15

Protokollsanteckning
Ordföranden godkänner att Paula Örn att gör följande protokollsanteckning: ”Vi anser
att beslutet om att överlåta på Västtrafik att endast bygga en vänthall utifrån dagens
behov förkastar grundprincipen om resecentrum som navet i framtidens Älvängen. Av
den anledningen bör man omedelbart påbörja arbetet med en reviderad strukturstudie
som kan vara vägledande för sektorernas fortsatta arbete.”
___
Exp:
Ales Folketshusförening
AB Alebyggen
Västtrafik
Polisen
Arbetsförmedlingen
Samhällsplaneringschefen, sektor kommunstyrelsen
Fastighetschefen, sektor kommunstyrelsen
Stadsarkitekten, sektor samhällsbyggnad
Sektorschef, sektor utbildning, kultur och fritid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2011-02-15

KS § 41

KS0007/11

Unga entreprenörer i Nya Europa (YEE) 2011
Projektet Unga Entreprenörer i nya Europa (YEE) är ett internationellt
ungdomsprojekt som har genomförts i Ale under 10 år. Projektet är en möjlighet att
profilera Ale kommun runt om i Europa och knyta starka band med våra
internationella partners, men också en stark möjlighet att profilera Ale gymnasium och
ge ett antal elever ett stärkt självförtroende och en ökad möjlighet i arbetslivet.
Verksamhetsplan 2011 talar för att Ale vill sprida projektet ytterligare i Europa.
Målsättningen är att genomföra YEE i Ale (Krokholmen), i Bertinoro, Italien och i
Budesti, Moldavien.
För YEE i Ale behövs en finansieringsgaranti på 200 000 kronor då planeringen måste
fortgå utan att finansieringen har fastställts. (2009 utnyttjades 75 tkr och 2010 33,5 tkr)
YEE i Bertinoro finansieras av Bertinoro, men kan innebära en kostnad för 4 elever
från Ale gymnasium på maximum 30 000 kronor.
YEE i Budesti genomförs endast om finansiering sker av ICLD, (SIDA). Det kommer
att innebära vissa kostnader för Ale, men innebär totalt en nettointäkt.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Gunilla Hall, 2011-01-14
Handläggare: Kjell Lundgren, projektkoordinator
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar ge finansieringsgaranti för YEE i Ale på 200 000
kronor samt bekosta 4 Ale-elevers medverkan på YEE i Bertinoro om max. 30 000
kronor.
2. Kommunstyrelsen beslutar finansiera detta med medel från Särskilda insatser.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar ge finansieringsgaranti för YEE i Ale på 200 000
kronor samt bekosta 4 Ale-elevers medverkan på YEE i Bertinoro om max.
30 000 kronor.
2. Kommunstyrelsen beslutar finansiera detta med medel från Särskilda insatser.
___
Exp:
Projektkoordinator
Ekonomchefen
Budgetchefen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2011-02-15

KS § 42

KS0012/11

Ale Utveckling AB:s behov av revisorer under den tid bolaget är vilande
Auktoriserad revisor: Utifrån ny lagstiftning från den 1 november 2010 behöver inte
mindre bolag ha auktoriserad revisor. Då lagen träder ikraft den angivna datumen
innebär det för Ale Utveckling AB, verksamhetsåret 2011. Beslut på att inte ha någon
auktoriserad revisor ska tas på bolagsstämman 2011.
Lekmannarevisor: Då bolaget inte haft någon verksamhet under 2010 finns följaktligen
inget att revidera, varför en lekmannarevisor inte har någon uppgift i det vilande
bolaget.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Jerry Brattåsen, 2011-01-20
Handläggare: Jerry Brattåsen, näringslivschef
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att det inte skall finnas någon lekmannarevisor i Ale
utveckling AB så länge det är vilande, d.v.s. inte driver någon verksamhet.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att det inte skall finnas någon lekmannarevisor i Ale
utveckling AB så länge det är vilande, d.v.s. inte driver någon verksamhet.
___
Exp:
Näringslivschefen
Redovisningschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-02-15

KS § 43

KS0268/10

Förändring av kommunstyrelsens delegeringsordning avseende beslut om
återbesättande och anställning av personal samt komplettering med delegation
avseende beslut att inrätta nya tjänster
I kommunstyrelsen och nämnderna pågår för närvarande arbetet med nämndplan och
detaljbudget för 2011. Dessa ska vara antagna senast den 25 februari och presenteras
på kommunfullmäktige den 28 februari.
Mot bakgrund av den information som finns tillänglig i nuläget om kommunens
ekonomiska situation vill den politiska ledningen förändra delegationen avseende
beslut om återbesättande och anställning av personal (exklusive anställning av
timavlönad personal, dvs personal som ej är månadsavlönad) samt komplettera med en
delegation avseende beslut om att inrätta nya tjänster.
Av bilagt utdrag ur kommunstyrelsens delegeringsordning avseende ärendegruppen
Personal-/organisationsärenden framgår förslaget till förändring av delegeringen.
Beslutsunderlag:
Skrivelse från Mikael Berglund, kommunstyrelsen ordförande, dat 2011-01-31
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen uttalar att styrelsen anser att det, i styrelsens ansvar som
anställningsmyndighet för all personal i kommunen, också ingår att ta beslut om
inrättande av nya tjänster i organisationen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att återkalla delegationen från tjänstemannanivån enligt
bilagt förslag från 2011-02-15.
3. Kommunstyrelsen delegerar i stället till sitt arbetsutskott att besluta i dessa
ärendegrupper/ärenden enligt bilagt förslag från 2011-02-15 och tills annat beslut
fattas, kompletterat med en delegation avseende beslut om att inrätta nya tjänster.
___
Håkan Spång, administrativ chef informerar om en redaktionell ändring avseende
delegation till upphandlingschefen.
Efter arbetsutskottets sammanträde har kommunstyrelsens delegeringsordning arbetats
om avseende ärendegruppen Personal-/organisationsärenden. Mikael Berglund,
ordförande delar ut ett nytt utdrag ur kommunstyrelsens delegeringsordning, där
förändringen framgår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-02-15

Yrkande
Mikael Berglund, ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets punkt 1 och 2 och lämnar
följande ändringsyrkande i punkt 3:
1. Kommunstyrelsen beslutar enligt ”Ändringsförslag till KSAU:s förslag avseende
förändring av kommunstyrelsens delegeringsordning från 2011-02-15”.
Mikael Berglund, ordförande lämnar följande tilläggsyrkande:
1. Kommunstyrelsen kompletterar delegeringsordningen ärendegruppen Personal/organisationsärenden i punkt 1 och 3 med 2:e vice ordförande som ersättare till
kommunstyrelsens ordförande.
Paula Örn yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och Mikael Berglunds tilläggs- och
ändringsyrkanden.
Göran Karlsson tillstyrker Paula Örns yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets förslag med ordförandens
tilläggsyrkande och dels på Paula Örns avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag med ordförandens tilläggsyrkande.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen uttalar att styrelsen anser att det, i styrelsens ansvar som
anställningsmyndighet för all personal i kommunen, också ingår att ta beslut om
utökning med ny personalresurs i organisationen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att återkalla delegationen från tjänstemannanivån enligt
bilagt förslag från 2011-02-15.
3. Kommunstyrelsen beslutar enligt ”Ändringsförslag till KSAU:s förslag avseende
förändring av kommunstyrelsens delegeringsordning från 2011-02-15”.
Reservation
Paula Örn, Göran Karlsson och Peter Rosengren reserverar sig mot beslutet till
förmån för Paula Örns yrkande.
___
Exp:
Samtliga nämnder
Kommunledningsgruppen
Kommunstyrelsens ledningsgrupp
Personalenheten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-02-15

KS § 44

KS0024/11

Återbesättning av tjänst som kommundirektör samt förslag till tidplan för
rekrytering
Kommunstyrelsen uppdrog 2011-01-04 åt kommunstyrelsens förvaltning att
presentera tidplan för rekrytering av ny kommundirektör för kommunstyrelsen senast
2011-02-15.
Efter diskussion med kommunstyrelsens ordförande om upplägg för rekryteringen och
i samråd med t f personalchef Noshin Hafizi har bilagt förslag till tidplan tagits fram.
Uppdraget har varit att rekryteringsprocessen ska inledas med en bred förankring av
förslag till kravprofil för ny kommundirektör, vilket inarbetats i tidplanen.
Enligt kommunstyrelsens delegeringsordning har kommunstyrelsens arbetsutskott att
ta beslut om återbesättande av tjänst som kommundirektör. För att samordna beslutet
om återbesättning med godkännande av tidplanen föreslås kommunstyrelsen, i detta
enskilda ärende, själv ta beslut i återbesättningsfrågan.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Gunilla Hall, 2011-02-03
Handläggare: Gunilla Hall, tf kommundirektör
Yrkande
Mikael Berglund, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen beslutar återbesätta tjänsten som kommundirektör.
2. Kommunstyrelsen godkänner tidplanen.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att göra redaktionella
förändringar i tidplanen enligt diskussion i kommunstyrelsen
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar återbesätta tjänsten som kommundirektör.
2. Kommunstyrelsen godkänner tidplanen.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att göra redaktionella
förändringar i tidplanen enligt diskussion i kommunstyrelsen
___
Exp.
Kommunalråden
Tf personalchef
Tf kommundirektör
Administrativ chef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-02-15

KS § 45

KS0003/11

Val av 1 representant till LAG gruppen (Leader Göta Älv)för tiden fr o m
årsmötet 2011 t o m årsmötet 2013
Yrkande
Rose-Marie Fihn lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen utser Jan Skog till representant i LAG gruppen för tiden fr o m
årsmötet 2011 t o m årsmötet 2013.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen utser Jan Skog till representant i LAG gruppen för tiden fr o m
årsmötet 2011 t o m årsmötet 2013.
___
Exp:
LAG gruppen
Jan Skog

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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KS § 46

KS0003/11

Val av 1 representant till juryn för "Ett gott föredöme" för tiden 2011-2014
Yrkande
Rose-Marie Fihn lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen utser Isabell Korn till representant till juryn för ”Ett gott
föredöme” för tiden 2011-2014.
Paula Örn tillstyrker Rose-Marie Fihns yrkande.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen utser Isabell Korn till representant till juryn för ”Ett gott
föredöme” för tiden 2011-2014.
___
Exp:
Isabell Korn
Sektor utbildning, kultur och fritid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-02-15

KS § 47

KS0004/11

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-25 § 4-5
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-01 § 6-25
Markärenden
1. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av del av fastigheten Utby
3:47.
2. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av del av fastighen Skårdal
1:70.
3. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av del av fastigheten Surte
17:2.
4. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om försäljning av del av fastigheten
Skepplanda 8:4.
5. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om avtal med Ale Elförening om
markförläggning av kraftledning.
6. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av delar av fastigheterna Surte
4:23 och 4:34.
7. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av del av fastigheten Surte
4:15.
8. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om hyreskontrakt med Svevia AB, Utby
2:90.
9. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av del av fastigheten Starrkärr
4:58.
10. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av del av fastigheten Surte
3:40.
11. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av del av fastigheten Surte
4:16.
12. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om försäljning av del av fastigheten Nol
18:1.
Övriga ärenden
1. Tf kommundirektörs beslut om delegering av arbetsmiljöuppgifter till Annika
Sjöberg.
2. Tf kommundirektörs beslut om delegering av arbetsmiljöuppgifter till Lisbeth Tilly.
3. Tf kommundirektörs beslut om delegering av arbetsmiljöuppgifter till Ann-Britt
Svedberg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2011-02-15

4. Ekonomichefens beslut om upptagande upplåning av 30 000 000 kr från
Swedbank.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2011-02-15

KS § 48
Delgivningar
Cirkulär
1. Cirkulär 11:02, Kommunal fastighetsavgift 2009-2011
2. Cirkulär 11:03, Redogörelse för överenskommelsen om Omställningsavtal – KOMKL
Diverse
1. Skrivelse från SKL om att kommunerna har en viktig roll i regionaliseringen.
2. Kallelse till GR:s förbundsstyrelses konferens 10-11 februari.
3. Skrivelse från SKL om ombud i Sveriges Kommuner och Landstings kongress
2011-2015.
4. Skrivelse från Lena Johansson om Ale-Surte Bandyklubb.
5. Socialstyrelsens ansökan utdömande av särskild avgift enl 16 kap. 6 a §
socialtjänstlagen.
6. Länsstyrelsens beslut om ombud enligt begravningslagen (1990:1144)
7. Protokollsutdrag fr GR – Förslag till arvoden för Göteborgsregionens
kommunalförbund 2011-2014.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KS § 49

KS0026/11

Beräkning av pensionsgrundande tid
Jarl Karlsson har från den 31 december 2010 på egen begäran entledigats från
uppdraget som kommunalråd. Enligt nu gällande pensionsavtal för förtroendevalda,
PBF, har Jarl Karlsson rätt till visstidspension fram till dess han fyller 65 år. Det är
kommunens pensionsmyndighet (kommunstyrelsen) som ska fastställa den
pensionsgrundande tid som skall ligga till grund för Jarl Karlssons visstidspension.
För hel visstidspension fordras att den pensionsgrundande tiden är minst 12 år.
Pensionsgrundande tid utgörs av uppdragstid, under den tid PBF gällt för den
förtroende-valde hos kommunen. Enligt övergångsbestämmelserna till PBF ska den
uppdragstid, som den förtroendevalde fått tillgodoräkna sig enligt PRF-KL
(pensionsavtal gällande till och med 2002-12-31), medräknas i den pensionsgrundande
tiden enligt PBF.
För Jarl Karlssons del omfattar PBF-tiden 8 år. Dock har Jarl Karlsson sedan år 1995
årligen haft förtroendeuppdrag till en omfattning av minst 40 %, varför ytterligare åtta
år ska medräknas vid pensionsmyndighetens beslut om pensionsgrundande tid enligt
PBF. Beräkningstidpunkten är det datum då den förtroendevalde avgår med rätt till
visstidspension. För Jarl Karlssons del är beräkningstidpunkten 2010-12-31.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Gunilla Hall, 2011-02-15
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Rose-Marie Fihn meddelar att hon inte deltar i beslutet p.g.a att handlingarna lagts på
bordet.
Yrkande
Mikael Berglund, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen beslutar att pensionsgrundande tid enligt PBF, bestämmelser
om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, för Jarl Karlsson skall vara
16 år.
2. Kommunstyrelsen beslutar att till KPA anmäla att Jarl Karlsson från 2011-01-01 är
berättigad till hel visstidspension.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att pensionsgrundande tid enligt PBF, bestämmelser
om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, för Jarl Karlsson skall vara
16 år.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2. Kommunstyrelsen beslutar att till KPA anmäla att Jarl Karlsson från 2011-01-01 är
berättigad till hel visstidspension.
___
Exp:
Pensionshandläggaren
Jarl Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2011-02-15

KS § 50

KS0028/11

Integrerad boendeplanering med fokus på äldre
Hjälpmedelsinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att leda programmet ”Bo bra på
äldre dar” under åren 2010-2011 och som ska stödja nytänkande och utveckling av
boende för äldre. Enligt Hjälpmedelsinstitutets anvisningar måste ansökningarna vara
politiskt förankrade.
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), avdelningarna FoU i Väst/GR samt
GR planering, har tillsammans med kommunerna Härryda, Mölndal, Partille, Kungälv,
Tjörn och Ale arbetat fram en idéskiss till ett projekt ”Integrerad bostadsplanering
med fokus på äldre”. Projektet är uppdelat i två delprojekt:
1. Behovsinventering
2. Inventering av boendemiljöer och integrerad analys
I ansökan söks pengar för de extra kostnader som projektet innebär och som inte täcks
av ordinarie budget i kommunerna. Kommunen behöver därmed inte lägga ut några
extra pengar för att delta i projektet, utöver arbetstiden för medverkande personal.
Genom att delta i projektet kommer kommunen få fram ett bra planeringsunderlag
över vilket behov de äldre ställer på sin boendemiljö i regionen och i kommunen.
Projektet kommer att drivas i ett samarbete mellan kommunstyrelsen och omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden.
Tjänsteutlåtande från Lennart Nilsson, 2011-02-08
Handläggare: André Berggren, fysisk planerare
Yrkande
Mikael Berglund, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att medverka i Göteborgsregionens
kommunalförbunds ansökan till Hjälpmedelsinstitutets om bidrag till projektet
”Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre”.
2. Kommunstyrelsen godkänner att sektor kommunstyrelsen och sektor arbete,
trygghet och omsorg medverkar i ansökan och deltar i projektet ”Integrerad
bostadsplanering med fokus på äldre” gällande delprojekt 1 samt delprojekt 2.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att skriva under
Göteborgsregionens kommunalförbunds avsiktsförklaring gällande medverkan i
ansökan för projektet ”Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre” inom
ramen för Hjälpmedelsinstitutets program ”Bo bra på äldre dar”.
Dan Björk tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.

Justerandes sign
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BESLUT
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att medverka i Göteborgsregionens
kommunalförbunds ansökan till Hjälpmedelsinstitutets om bidrag till projektet
”Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre”.
2. Kommunstyrelsen godkänner att sektor kommunstyrelsen och sektor arbete,
trygghet och omsorg medverkar i ansökan och deltar i projektet ”Integrerad
bostadsplanering med fokus på äldre” gällande delprojekt 1 samt delprojekt 2.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att skriva under
Göteborgsregionens kommunalförbunds avsiktsförklaring gällande medverkan i
ansökan för projektet ”Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre” inom
ramen för Hjälpmedelsinstitutets program ”Bo bra på äldre dar”.
___
Exp:
Fysisk planerare, sektor kommunstyrelsen
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Äldreomsorgschef, sektor arbete, trygghet och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

