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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

Plats och tid

Konferensrum 209, 2:a våningen, Ale gymnasium,
kl 09:05 - 14:05
(ajournering 09:50-10:20 och 11:15-12:45)

Beslutande och tjänstgörande
ersättare

Mikael Berglund (M), ordförande
Dan Björk (M)
Kajsa Nilsson (M)
Ingela Nordhall (AD)
Rose-Marie Fihn (FP)
Sune Rydén (KD)
Åke Niklasson (C)
Viveca Arvidsson Torberntsson (S) tjg för Paula
Örn (S)
Hasse Andersson (S) tjg för Rolf Gustavsson (S)
Ann-Christine Paulin (S)
Björn Norberg (S)
Göran Karlsson (V)
Peter Rosengren (MP)

Närvarande ersättare

Erik Karlsson (M)
Ulf-Göran Solving (AD)
Tore Berghamn (FP)
Jonatan Sundeen (KD)
Boel Holgersson (C)
Ingmarie Torstensson (V)

Närvarorätt enligt särskilt beslut

Rune Karlsson (SD)

Övriga deltagande

Erik Lidberg, kommunchef
Hanna Larsson, kommunsekreterare § 195-196 c,
197-215
Torbjörn Hall, handläggare § 196 d, 216-217
Sten Åhrman, budgetchef § 195-196 a
Cecilia Stedt, utvecklings- och
förvaltningssekreterare § 196 b-c
Eva Rosman, pressansvarig för trängselskatt på
Transportstyrelsen § 196 d
Ylva Löf, planeringschef på GR § 196 d
Carl-Anton Holmgren, koordinator för
Västsvenska paketet på Trafikverket § 196 d

Utses att justera

Hasse Andersson

Justeringens plats och tid

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge
2012-11-15

Underskrifter
Paragrafer: 195-217
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

Sekreterare:
Hanna Larsson
§ 195-196 c, 197-215

Torbjörn Hall
§ 196 d, 216-217

Ordförande:
Mikael Berglund
Justerande:
Hasse Andersson
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-11-13

Datum för anslags uppsättande

2012-11-16

Datum för anslags nedtagande

2012-12-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Hanna Larsson

Justerandes sign.
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KS § 195

Godkännande av dagordning
Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns med följande tillägg:



Omorganisation av utskotten för utbildningsnämnden och omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden.
Justering av arvodesbestämmelserna till följd av organisationsförändringar

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.

___

Justerandes sign.
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KS0006/12
KS § 196

Informationsärenden
a)

Information om ekonomiska jämförelser

Budgetchef Sten Åhrman informerar om ekonomiska jämförelser.
b)

Fastställande av arvodesbestämmelser för Ale kommun

Utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt informerar om fastställande av
arvodesbestämmelser för Ale kommun.
c)

Utredning angående ungdomsfullmäktige

Utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt informerar om utredning
angående ungdomsfullmäktige.
d)

Information om det Västsvenska paketet

Pressansvarig för trängselskatt på Transportstyrelsen Eva Rosman, planeringschef på
GR Ylva Löf och koordinator för Västsvenska paketet på Trafikverket Carl-Anton
Holmgren informerar om det Västsvenska paketet.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar informationen.

___

Justerandes sign.
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KS0181/12
KS § 197

Begäran om överflyttning av investeringsmedel
2013 till 2012 avseende konstgräsplaner
Kultur- och fritidsnämnden har fått ett investeringsanslag för att bygga ett antal
konstgräsplaner i kommunen. Färdigställandet av konstgräsplanerna är beroende av respektive
förenings egen insats som varierar i omfattning. Den egna arbetsinsatsen från vissa
föreningarna har gjort att investeringarna gått snabbare. Därför kan planerna i Älvängen,
Alafors och Skepplanda färdigställas under hösten 2012 under förutsättning att nämnden kan
ianspråkta del av 2013 års investeringsmedel. Planen i Nol beräknas färdigställas under första
halvåret 2013.
Sektor kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kultur- och fritidsnämnden 2012 får
utnyttja två miljoner av 2013 års investeringsanslag för byggande av konstgräsplaner.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-09-25.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige godkänner att 2,0 miljoner kronor av 2013 års investeringsanslag
gällande konstgräsplaner får överflyttas till 2012.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner att 2,0 miljoner kronor av 2013 års investeringsanslag
gällande konstgräsplaner får överflyttas till 2012.

___

Justerandes sign.
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KS0253/10
KS § 198

Fastställande av arvodesbestämmelser för Ale
kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26 § 124 om en revidering av Ale kommuns
arvodesregler. Av beslutet framgår att kommunfullmäktige inväntar en större översyn av
arvodesreglerna som kommer att beröra förslag till fast arvode för överförmyndarnämndens
presidie samt förslag till nytt maxbelopp för förlorad arbetsförtjänst.
Demokratiberedningen behandlade 2012-03-26 § 11 ett framarbetat förslag till nya
arvodesbestämmelser för Ale kommun. Beredningen beslutade då om att endast ställa sig
bakom de föreslagna revideringar som rör taxor samt arvode till överförmyndarnämndens
presidie. Beträffande övriga föreslagna revideringar beslutade demokratiberedningen att
återremittera ärendet med motiveringen att frågan bör lyftas igen inför nästkommande
mandatperiod.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Erik Lidberg, kommunchef, 201210-10.
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av Ale kommuns arvodesregler
avseende taxor och förslag till arvode för överförmyndarnämndens presidie.
Kommunfullmäktige godkänner att överförmyndarnämnden ska kompenseras med
differensen mellan utbetalningar (av arvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst)
under år 2011-2012 och årsarvodena för kultur- och fritidsnämndens presidie år 20112012.
Kommunfullmäktige godkänner att kompensationen för år 2011 betalas ut till
överförmyndarnämndens presidie så snart kommunfullmäktige fattat beslut i ärendet.
Kommunfullmäktige godkänner att kompensation för år 2012 betalas ut till
överförmyndarnämndens presidie i januari månad år 2013.
Kommunfullmäktige godkänner att överförmyndarnämnden från och med 2013-01-01
erhåller ett årsarvode och att detta överensstämmer med det årsarvode som betalas ut till
kultur- och fritidsnämndens presidie.
Kommunfullmäktige beslutar att arvodesbestämmelserna ska revideras igen inför
nästkommande mandatperiod.

Yrkande

Göran Karlsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med ändringen att
arbetsutskottets beslutssats 6:
Kommunfullmäktige beslutar att arvodesbestämmelserna ska revideras igen inför nästkommande
mandatperiod.
Justerandes sign.
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ersätts med:
Kommunfullmäktige beslutar att ge demokratiberedningen i uppdrag att bereda frågan om
arvodesbestämmelserna inför nästkommande mandatperiod.
Rose-Marie Fihn (FP) tillstyrker Göran Karlssons yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag och dels på Göran
Karlssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Göran Karlssons
yrkande.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av Ale kommuns arvodesregler
avseende taxor och förslag till arvode för överförmyndarnämndens presidie.
Kommunfullmäktige godkänner att överförmyndarnämnden ska kompenseras med
differensen mellan utbetalningar (av arvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst)
under år 2011-2012 och årsarvodena för kultur- och fritidsnämndens presidie år 20112012.
Kommunfullmäktige godkänner att kompensationen för år 2011 betalas ut till
överförmyndarnämndens presidie så snart kommunfullmäktige fattat beslut i ärendet.
Kommunfullmäktige godkänner att kompensation för år 2012 betalas ut till
överförmyndarnämndens presidie i januari månad år 2013.
Kommunfullmäktige godkänner att överförmyndarnämnden från och med 2013-01-01
erhåller ett årsarvode och att detta överensstämmer med det årsarvode som betalas ut till
kultur- och fritidsnämndens presidie.
Kommunfullmäktige beslutar att ge demokratiberedningen i uppdrag att bereda frågan
om arvodesbestämmelserna inför nästkommande mandatperiod.

___

Justerandes sign.
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KS0195/12
KS § 199

Generell borgen för AB Alebyggen 2013
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28, § 164 att teckna kommunal borgen för AB
Alebyggen under en tid av högst 10 år och intill ett belopp av högst 724 000 000 kr avseende
lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål. I av kommun-fullmäktige antagen
finanspolicy, 2006-11-27 § 137, stadgas att borgensbeslut skall prövas årligen.
Kommunens borgensåtagande för AB Alebyggen uppgick vid årsskiftet 2011/2012 till 655
100 000 kr.
AB Alebyggen har inkommit med en ansökan om en generell borgen på 773 000 000 kr år
2013. Bolagets ansökan inför 2013 omfattar produktionsstart i Alafors avseende 40 lägenheter
à ca 2 Mkr/st totalt 80 Mkr. Detta projekt har försenats ytterligare ett år av olika anledningar
men är nu klart för upphandling så snart styrelsen anser att godtagbara exploateringsvillkor
föreligger.
I ansökan ingår också ett förtätningsprojekt i Älvängen (Änggatan) som är under framtagande
och kan bli aktuell för igångsättning under senare delen av 2013. Detta projekt är av samma
storleksordning som Alafors med motsvarande produktionskostnad, 40 lägenheter à ca 2
Mkr/st totalt 80 Mkr.
Skulle beslut fattas under 2013 om byggstart för ytterligare objekt kan Alebyggen behöva
återkomma med ansökan om ett utökat generellt borgensåtagande.
Bolaget önskar en likviditetsmarginal mellan borgensåtagande och aktuell upplåning som kan
komma att utnyttjas i samband med låneomläggningar mellan kreditinstitut.
Borgensbehovet för 2013 redovisas enligt följande:

Kronor

AB Alebyggens beräknade låneskuld 2012-12-31
Nyupplåning Alafors
Nyupplåning Älvängen
Erforderlig likviditetsmarginal

636 600 000
40 000 000
40 000 000
20 000 000

Borgensbehov 2013

736 600 000

Antagen borgensram ska även omfatta befintliga låns ursprungliga skuld enligt krav från
Kommuninvest. Detta ger åtagande motsvarar 36 750 000 kronor. Alebyggen hemställer
därför om en kommunal borgensram för 2013 med 773 000 000 kronor.
Kommunen har ett stort borgensåtagande för bolaget. Om de planerade åtgärderna är
angelägna för kommunens utveckling bedömer sektor kommunstyrelsen att borgensansökan
kan bifallas. Borgensavgiften enligt kommunfullmäktiges beslut ska erläggas per tertial till
kommunen.

Justerandes sign.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-10-10.
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

3.

Kommunfullmäktige upphäver beslut 2011-11-28 § 164, och tecknar kommunal borgen
för AB Alebyggen under en tid om högst 10 år.
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Alebyggens
låneförpliktelser avseende lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 773 000 000 kronor, jämte där på löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för
denne, av vice ordförande och kontrasignering av ekonomichefen, eller vid förfall för
denne, dennes ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna
erforderliga lånehandlingar inom angiven ram.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

3.

Kommunfullmäktige upphäver beslut 2011-11-28 § 164, och tecknar kommunal borgen
för AB Alebyggen under en tid om högst 10 år.
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Alebyggens
låneförpliktelser avseende lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 773 000 000 kronor, jämte där på löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för
denne, av vice ordförande och kontrasignering av ekonomichefen, eller vid förfall för
denne, dennes ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna
erforderliga lånehandlingar inom angiven ram.

Deltagande i beslut

Ingela Nordhall (AD) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att hon inte deltar i beslutet
utan avvaktar ställningstagande tills ärendet behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde.
___

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

KS0062/12
KS § 200

Utomståendes medverkan i kommunfullmäktige,
revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Arbetsordning för Ale kommunfullmäktige antogs 2010-12-13 att gälla från 2011-01-01.
Arbetsordningen gäller utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen
eller annan lag och författning.
Med anledning av att samtliga nämndsordförande inte har en plats i kommunfullmäktige har
fråga uppkommit om utomståendes medverkan under fullmäktiges överläggningar. Önskemål
har framförts om att nämndsordförande alltid skall ha rätt att delta i fullmäktiges
överläggningar utan att dessförinnan blivit kallade av fullmäktiges presidium.
Det kan vara svårt för fullmäktiges presidium att, som nuvarande arbetsordning möjliggör, på
förhand avgöra när nämndsordföranden skall kallas för att kunna delta i överläggningar som
rör aktuell nämnds ansvarsområde.
Genom att ge samtliga nämndsordförande rätt att delta i fullmäktiges överläggningar, oavsett
om de har en fullmäktigeplats eller inte, tydliggörs ordförandes roll att representera nämndens
ansvarsområden. Rätten gäller endast att delta i överläggningarna, men inte i besluten.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-05 § 125 att återremittera ärendet till sektor
kommunstyrelsen med motivet att ärendet ska behandlas i demokratiberedningen.
Demokratiberedningen har behandlat ärendet och beslutade 2012-09-24 § 37 att föreslå att
kommunfullmäktige ändrar § 23 i fullmäktiges arbetsordning genom att lägga till ett stycke
enligt följande;” Av fullmäktige utsedd nämndsordförande och vice ordförande har dock alltid
rätt att delta i fullmäktiges överläggningar men inte i besluten. Den utomstående ska hålla sig
till nämndens uppdrag och kan inte deltaga i debatten om ämnet inte ligger inom nämndens
arbetsområde.
Demokratiberedningen beslutade vidare att föreslå att ovanstående ändring bara ska gälla fram
till mandatperiodens slut.
Beslutsunderlag:
- Utomståendes medverkan i kommunfullmäktige, revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning, demokratiberedningens beslut 2012-09-24 § 37
- Utomståendes medverkan i kommunfullmäktige, revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning, kommunstyrelsens beslut 2012-06-05 § 125
- Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef, 2012-05-03
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige ändrar § 23 i fullmäktiges arbetsordning genom att lägga till ett
stycke enligt följande;” Av fullmäktige utsedd nämndsordförande och vice ordförande

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum: 2012-11-13

2.
3.

har dock alltid rätt att delta i fullmäktiges överläggningar men inte i besluten. Den
utomstående ska hålla sig till nämndens uppdrag och kan inte deltaga i debatten om
ämnet inte ligger inom nämndens arbetsområde.
Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående ändring skall gälla från 2013-01-01.
Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående ändring bara ska gälla fram till
mandatperiodens slut.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

2.
3.

Kommunfullmäktige ändrar § 23 i fullmäktiges arbetsordning genom att lägga till ett
stycke enligt följande;” Av fullmäktige utsedd nämndsordförande och vice ordförande
har dock alltid rätt att delta i fullmäktiges överläggningar men inte i besluten. Den
utomstående ska hålla sig till nämndens uppdrag och kan inte deltaga i debatten om
ämnet inte ligger inom nämndens arbetsområde.
Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående ändring skall gälla från 2013-01-01.
Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående ändring bara ska gälla fram till
mandatperiodens slut.

___

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

KS0155/10
KS § 201

Ändring av förbundsordningen och reglemente för
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige i Ale (2012-04-23, KF § 49) respektive Kungälv (2012-05-10, KF § 126)
har fattat beslut om att bilda ett gemensamt räddningstjänstförbund.
I september 2012 har Kommunfullmäktige i Ale (2012-09-24, KF § 130) och
Kommunfullmäktige i Kungälv (2012-09-20, KF § 209) beslutat om att ändra förbundets
namn från ”Räddningstjänstförbund Ale–Kungälv” till ”Bohus Räddningstjänstförbund”.
Namnändringen kräver redaktionella ändringar i förbundsordningen och i direktionens
reglemente.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef, 2012-09-28.
Handläggare: Joachim Wever, utvecklingsstrateg.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunfullmäktige beslutar att anta förbundsordningen för Bohus
Räddningstjänstförbund.
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Bohus Räddningstjänstförbunds
direktion.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Kommunfullmäktige beslutar att anta förbundsordningen för Bohus
Räddningstjänstförbund.
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Bohus Räddningstjänstförbunds
direktion.

___

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

KS0185/12
KS § 202

Utredning angående ungdomsfullmäktige
I samband med planering inför ungdomsfullmäktige och utvärderingar efter genomförda
sammanträden har synpunkter från ungdomsråd, kontaktlärare och kontaktpolitiker inhämtats
angående ungdomsfullmäktige. Återkommande har förslag på förändringar och utveckling av
ungdomsfullmäktige framförts från alla håll. Med anledning av detta vill
demokratiberedningen initiera en utredning angående ungdomsfullmäktige med fokus på
följande frågeställningar.







Förtydligande av vad syftet är och vad kommunen önskar uppnå med
ungdomsfullmäktige.
Behovet av förstärkning av pedagogiken. Hur kan exempelvis pedagogiken förändras för
att målet med ungdomsfullmäktiges arbete ska uppnås?
Ett förtydligande kring roller. Vad förväntas av kommunfullmäktiges presidie,
kontaktlärarna och kontaktpolitikerna i arbetet med ungdomsfullmäktige?
Vilka behov finns för att stärka kommunfullmäktiges presidie, kontaktlärarna och
kontaktpolitikerna i sina roller?
Vad förväntas av ledamöterna i ungdomsfullmäktige?
En utökning av mandatperioden som idag är ettårig.

Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Erik Lidberg, kommunchef, 201210-10.
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-10-30 § 154 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att sektor kommunstyrelsens tredje beslutssats:
Kommunfullmäktige beslutar att utökade kostnader ungdomsfullmäktige till följd av den
genomförda utredningen skall behandlas i samband med budgetprocessen för år 2015.
stryks.
Hasse Andersson (S) yrkar att sektor kommunstyrelsens andra beslutssats:
Kommunfullmäktige beslutar att utredningen ska färdigställas så att återrapportering kan ske
på mötet i mars år 2014.
ersätts med:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

16(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

Kommunfullmäktige beslutar att utredningen ska färdigställas så att återrapportering kan ske
på mötet i mars år 2013.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutssats 1 och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på dels sektor kommunstyrelsens beslutssats 3 och dels sitt
eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Ordförande ställer proposition på dels sektor kommunstyrelsens beslutssats 2 och dels på
Hasse Anderssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Hasse
Anderssons yrkande.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Kommunfullmäktige beslutar att ge demokratiberedningen i uppdrag att med stöd från
kommunstyrelsen utreda hur ungdomsfullmäktige kan utvecklas.
Kommunfullmäktige beslutar att utredningen ska färdigställas så att återrapportering kan
ske på mötet i mars år 2013.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

KS0198/11
KS § 203

Svar på medborgarförslag från Bruno Nordenborg
angående ”Medborgarnas debattinlägg”
Bruno Nordenborg har 2011-09-30 inkommit med ett medborgarförslag där författaren till
medborgarförslaget föreslås ges möjlighet till att debattera förslaget med beslutsfattarna.
Nordenborg motiverar förslaget med att möjligheten visserligen skulle förlänga
handläggningsprocessen men den skulle samtidigt skapa större möjligheter till påverkan och i
bästa fall göra demokratin mer dynamisk.
Kommunfullmäktige beslutade i samband med att verksamhetsplanen 2013-2015 antogs 201206-18 § 99 att e –petitionsverktyget är en prioriterad väg att skapa dialog med medborgarna.
Sektor kommunstyrelsen utreder med anledning av detta förutsättningarna för införandet av
ett e- petitionsverktyg. Med hänvisning till att e-petitionsverktyget ligger i linje med vad
Nordenborg önskar uppnå med sitt förslag samt det faktum att kommunen redan utreder
möjligheterna för ett eventuellt införande, föreslås motionen avslås.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Cecilia Stedt, utvecklings- och
förvaltningssekreterare, 2012-10-08.
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

KS0119/11
KS § 204

Svar på medborgarförslag från Per Carlsson och
Gunilla Wallengren om utveckling av Jennylunds
idrottsområde
Medborgarförslag har inkommit från Per Carlsson och Gunilla Wallengren om en utveckling
av Jennylunds idrottsområde.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-30, § 82, att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat och yttrat sig över medborgarförslaget, 2012-09-03,
§ 47 och lämnar följande beslut:
”Kultur- och fritidsnämnden tycker att förslaget är bra och ser gärna att frågorna ses över i
kommande planering men föreslår kommunfullmäktige avslå förslaget i nuläget”.
Sektor kommunstyrelsen har tagit del av medborgarförslaget och gör ingen annan bedömning
än kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Håkan Spång, administrativ chef och Erik Lidberg, kommunchef, 201209-24.
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-10-30 § 156 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.
Göran Karlsson (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Hasse Andersson (S) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kultur- och
fritidsnämnden för uppgift om vad en utredning kostar.
Peter Rosengren (MP) tillstyrker Hasse Anderssons yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och
dels på om ärendet ska återremitteras i enlighet med Hasse Anderssons yrkande om återremiss
och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

Ordförande ställer proposition på dels sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och dels på
Göran Karlssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sektor
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Reservation

Göran Karlsson (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

KS0193/12
KS § 205

Finanspolicy med tillämpningsföreskrifter 2013
och tills vidare
Kommunfullmäktige antog 2006-11-27, § 137 ”Finanspolicy Ale kommunkoncern”. En
revidering antogs 2011-11-28 KF § 168. Finanspolicyn gäller tills vidare.
Tillämpningsföreskrifterna, vilka senast antogs av kommunstyrelsen 2011-11-15, KS § 213 ska
revideras vid behov, dock minst en gång per år. Vid samma tillfälle ska kommunstyrelsen
pröva om kommunfullmäktige ska föreläggas förslag till revidering av policyn.
Sektor kommunstyrelsen föreslår inga förändringar i finanspolicyn och
tillämpningsanvisningarna inför 2013.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-10-08.
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen godkänner Finanspolicyns tillämpningsföreskrifter 2013 och tills
vidare.
Kommunfullmäktige godkänner Finanspolicy Ale kommunkoncern.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner Finanspolicyns tillämpningsföreskrifter 2013 och tills
vidare.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner Finanspolicy Ale kommunkoncern.

___
Beslutsexpediering
AB Alebyggen
Samtliga nämnder och sektorchefer
Ekonomichefen
Budgetchefen
Redovisningschefen
Assistent och ersättare på redovisningsenheten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

KS0082/12
KS § 206

Förslag till nya former för partistöd i Ale kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-31, § 143, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram nya former för partistödet 2012.
Kommunallagen säger i 2 kapitlet 10 §, att fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning
och former. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. I
förarbetet till kommunallagen menar man att det i allmänhet inte är tillräckligt med ett stöd
som fördelas enbart per mandat.
Ale kommuns nuvarande partistöd fördelas enligt följande regler:
Generellt partistöd, 76,5 % av ett basbelopp per mandat.
Grundstöd, 15 000 kr per parti och 1 000 kr per mandat.
Nytt förslag till partistöd att gälla from 2012 har tagits fram med följande omfattning och
former:
Kommunfullmäktige har för 2012 fastställt budgetram för kommunstyrelsen, där partistödet
tilldelats medel med 1 100 tkr. Generellt partistöd, 30 % av ett basbelopp (44 000 kr år 2012)
per mandat. Grundstöd, 70 000 kr per parti.
Kommunfullmäktige beslutar, 2012-05-28, § 84, att återremittera ärendet med motiveringen
att jämföra kostnadsnivåerna för förtroendemannaverksamheten med övriga kommuner i GR
samt att då ärendet i allra högsta grad är en demokratifråga, uppdra åt demokratiberedningen
att yttra sig över förslaget.
Demokratiberedningen lämnar följande beslut:
Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att alla partier tilldelas ett
grundstöd om 80 % av ett prisbasbelopp samt 53 % av ett prisbasbelopp per mandat från och
med 2013-01-01.
Sektor kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Demokratiberedningens förslag innebär med 2013 års bb (44500 kr) att partistödet totala
kostnad uppgår till 1.476 kkr. Kommunstyrelsen ramtilldelning för 2013 är 1.100 kkr. Detta
innebär att det för närvarande saknas 376 kkr att finansiera.
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan beslutsförslag från sektorn.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Håkan Spång, administrativ chef, 201211-06.
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att alla partier tilldelas ett grundstöd om 80 % av ett
prisbasbelopp samt 53 % av ett prisbasbelopp per mandat från och med 2013-01-01.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

KS0126/12
KS § 207

Personalutskottet 2013
Kommunstyrelsens personalutskott förde 2012-06-12 § 2 en diskussion om avslut av
personalutskottet. Personalutskottet beslutade att föreslå att kommunstyrelsen beslutar att
frågan om avslut av personalutskottet skickas till demokratiberedningen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-14 § 39 att frågan om avslut av personalutskottet skickas
till demokratiberedningen för beredning.
Demokratiberedningen behandlade ärendet 2012-10-29 § 47 och beslutade förorda att
arbetsutskottet läggs ned samt att personalutskottets frågor framöver behandlas av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Håkan Spång, administrativ chef, 201211-05.
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Kommunfullmäktige beslutar att personalutskottet läggs ned från och med 2013-01-01.
Kommunfullmäktige beslutar att de frågor som tidigare behandlats av personalutskottet
ska framöver rymmas inom nuvarande organisation för kommunstyrelsens arbetsutskott
från och med 2013-01-01.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

KS0135/12
KS § 208

Förslag till nedläggning av
samhällsbyggnadsnämndens tekniska utskott
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Jan A Pressfeldt (AD) har initierat frågan om
nedläggning av samhällsbyggnadsnämndens tekniska utskott.
Samhällsbyggnadsnämnden har idag två stycken utskott. Arbetsutskottet har tekniska frågor
samt arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor. Av sammanlagt 214 ärenden under 2011 har
miljö- och bygg –arbetsutskottet behandlat 205 ärenden och tekniska utskottet endast 9
ärenden, d.v.s. 4 %.
Kommunstyrelsen beslutar 2012-08-14 § 155 att frågan om nedläggning av
samhällsbyggnadsnämndens tekniska utskott skickas till demokratiberedningen för beredning.
Demokratiberedningen beslutar 2012-10-29 § 48 att föreslå kommunfullmäktige besluta att
tekniska utskottet läggs ned från och med 2013-01-01.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef och Håkan Spång, administrativ chef, 201211-05.
Handläggare: Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att tekniska utskottet läggs från och med 2013-01-01.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

KS0197/12
KS § 209

Förvärv av del av fastigheten Nödinge 5:99
Fastigheten Nödinge 5:99 är belägen direkt norr om Kyrkbyskolan i Nödinge. Kommunen har
via mäklare blivit erbjuden att köpa den bebyggda delen av fastigheten belägen väster om
Gamla Kilandavägen. Området är ca 3 160 kvm och bebyggt med ett äldre bostadshus och två
förrådsbyggnader. Området är strategiskt viktigt att förvärva för framtida utveckling av
området.
Efter förhandlingar har ett förslag till köpekontrakt upprättats vari kommunen köper området
för 2 750 000 kronor. Finansiering föreslås ske genom att ta i anspråk medel som i budget
avsatts för markförvärv till markreserven. Kostnaderna för förvärvet bedöms kunna täckas av
framtida intäkter vid försäljning av mark i området.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lars Lindström, mark- och exploateringschef, 2012-10-10.
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringschef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.
3.
4.

Kommunstyrelsen godkänner förslag till köpekontrakt vari kommunen köper del av
fastigheten Nödinge 5:99 för en köpeskilling om 2 750 000 kronor.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen, eller
deras respektive ersättare, att underteckna erforderliga köpehandlingar.
Kommunstyrelsen finansierar köpet med medel avsatta i budget för inköp av mark till
markreserven.
Kommunstyrelsen beslutar att den förvärvade fastigheten ska läggas in i kommunens
markreserv med ett ingående värde motsvarande förvärvskostnaden.

Beslut
1.
2.
3.
4.

Kommunstyrelsen godkänner förslag till köpekontrakt vari kommunen köper del av
fastigheten Nödinge 5:99 för en köpeskilling om 2 750 000 kronor.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen, eller
deras respektive ersättare, att underteckna erforderliga köpehandlingar.
Kommunstyrelsen finansierar köpet med medel avsatta i budget för inköp av mark till
markreserven.
Kommunstyrelsen beslutar att den förvärvade fastigheten ska läggas in i kommunens
markreserv med ett ingående värde motsvarande förvärvskostnaden.

Deltagande i beslut

Göran Karlsson (V) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att han inte deltar i beslutet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

___
Beslutsexpediering
Ekonomichefen
Mark- och exploateringschefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

KS0198/12
KS § 210

Inlösen av hyresrätt i fastigheten Utby 1:70 i
Älvängen
Kommunen har i augusti 2012 förvärvat fastigheten Utby 1:70 i Älvängen, bl a innehållande
restaurang La Plaza. Syftet med förvärvet är att efter rivning av byggnaden kunna använda
marken för utveckling av Älvängens centrum i anslutning till det nya resecentrumet. Ägaren till
La Plaza har begärt att kommunen löser in hans hyresrätt nu. Anledningen till det är att han,
samtidigt som kommunen köpte fastigheten, hade träffat avtal om försäljning av
restaurangrörelsen och när hans köpare fick veta att fastigheten sålts för framtida rivning så
drog han sig ur. Samtidigt hade ägaren till La Plaza träffat ett bindande avtal om köp av en
ersättningsrörelse på annan ort.
Kommunen kommer att behöva säga upp hyresgästerna för avflyttning när fastigheten ska
rivas varvid ersättning kan utgå till hyresgästerna enligt reglerna i jordabalken. En uppgörelse
med ägaren till La Plaza nu kan därför ses som en förtida inlösen av hyresrätten. Genom
avtalet hålls ägaren till La Plaza skadeslös i förhållande till det avtal om försäljning av rörelsen
som blev annullerat. La Plaza kommer att drivas vidare med stöd av rivningskontrakt. Avtalet
innebär att kommunen löser ut hyresrätten och övertar inventarierna mot en ersättning om
1 200 000 kronor.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Lars Lindström, mark- och exploateringschef, 2012-10-12.
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringschef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen godkänner avtal om att hyresavtal för restaurang La Plaza i
fastigheten Utby 1:70 ska upphöra att gälla 2012-11-30 mot en ersättning om 1 200 000
kronor.
Kommunstyrelsen uppdrar till mark- och exploateringschefen att underteckna avtalet.
Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för inlösen ska direktavskrivas.

Beslut
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen godkänner avtal om att hyresavtal för restaurang La Plaza i
fastigheten Utby 1:70 ska upphöra att gälla 2012-11-30 mot en ersättning om 1 200 000
kronor.
Kommunstyrelsen uppdrar till mark- och exploateringschefen att underteckna avtalet.
Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för inlösen ska direktavskrivas.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

Beslutsexpediering
Mark- och exploateringschefen
Ekonomichefen
Fastighetschefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

KS0189/12
KS § 211

Begäran om utnyttjande av fetmarkerat
investeringsanslag för åtgärder vid Jennylund
I investeringsplanen för 2012-2016 finns ett investeringsanslag benämnt ”Åtgärder vid
Jennylund”. Anslaget är fetmarkerat vilket innebär att det krävs kommunstyrelsens
medgivande för att få ta dessa medel i anspråk. Investeringsanslaget avser tre olika delprojekt:
Beläggning parkering Jennylunds idrottsområde, Ridhus Jennylund samt Ale Arena.
Omständigheterna gjorde att två av de ingående delprojekten sattes igång redan i slutet av
2011. Fullmäktiges beslut att anta det budgetförslag som lämnats av S, V och Mp gjorde att
arbetena på Ale arena sattes igång för att kunna öppna arenan efter årsskiftet och verksamhet
teknik fick ett förmånligt erbjudande om billig asfalt av en entreprenör vilket gjorde
asfalteringen av parkeringen väsentligt billigare.
Då projekten igångsattes av verksamheter inom två andra sektorer än den som ”ägde”
investeringen missades att begära att få ianspråkta investeringen. Nämnden har
uppmärksammats på detta och begär nu att få ianspråkta medlen.
Av 2012 års anslag på 5 386 tkr har cirka 575 tkr utnyttjas. Det är inte troligt att hela detta
anslag går åt i år då en del åtgärder måste utföras när det inte finns is.
Sektor kommunstyrelsen anser att kultur- och fritidsnämnden bör få utnyttja anslaget för
”Åtgärder vid Jennylund”.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-10-05.
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen medger att kultur- och fritidsnämnden får ianspråkta
investeringsanslaget ” Åtgärder vid Jennylund”.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen medger att kultur- och fritidsnämnden får ianspråkta
investeringsanslaget ” Åtgärder vid Jennylund”.

___
Beslutsexpediering
Kultur- och fritidsnämnden
Sektorchefen för sektor utbildning, kultur och fritid
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

Verksamhetschefen för kultur och fritid
Controllern för sektor utbildning, kultur och fritid
Fastighetschefen på sektor samhällsbyggnad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

KS0192/12
KS § 212

Rapportstruktur och tidplan för
uppföljningsprocessen 2013
Verksamhetsplan 2013 utgör kommunens övergripande styrdokument och syftar till att styra
den kommunala utvecklingen i enlighet med budget 2013 och investeringsplan 2013-2016.
Verksamheten ska bedrivas inom de av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska ramarna
och gällande lagstiftning och följa kommunfullmäktiges viktigaste mål, inriktning och
prioriteringar.
I verksamhetsplanen poängteras vikten av god ekonomisk hushållning. Ett arbete med måloch resultatstyrning har påbörjats och kommer att presenteras senare, därför beskrivs nu
enbart tidplan och rapportstruktur för uppföljningsrapporterna.
För uppföljningsrapporterna under 2013 anges en plan för de olika rapporternas innehåll och
karaktär. Rapporterna kommer i varierande grad att belysa verksamhetens utveckling i
förhållande till verksamhetsplanen samt utvecklingen inom personal- och ekonomiområdet.
Rapporteringen varierar från en mycket begränsad ekonomisk lägesredovisning till en mer
fullödig rapportering av verksamhetens utveckling.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Helene Ramert, ekonomichef, 2012-10-10.
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-10-30 § 158 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till sektor
kommunstyrelsen med uppdrag att förändra rapportstrukturen.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och
dels på om ärendet ska återremitteras i enlighet med sitt eget yrkande om återremiss och finner
att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i enlighet med sitt eget yrkande om
återremiss.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till sektor kommunstyrelsen med uppdrag att
förändra rapportstrukturen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

32(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

___
Beslutsexpediering
Sektor kommunstyrelsen
Ekonomichefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

33(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

KS0203/12
KS § 213

Kommunstyrelsens budget och nämndplan för
2013
Sektor kommunstyrelsen och sektor samhällsbyggnad har upprättat förslag till nämndplan med
budget för kommunstyrelsen 2013.
Förslaget till nämndplan bygger på den av kommunfullmäktige antagna Verksamhetsplanen
2013-2015 med verksamhetsmått och kommunbidrag.
I förslaget har de verksamhetsmål som sektor kommunstyrelsen och sektor samhällsbyggnad
ser för 2013 lyfts fram, genom att berörda avdelningschefer och verksamhetschefer medverkat
i utarbetandet av förslaget.
Kommunstyrelsens kommunbidrag för kommunledningsadministrationen 2013 är ca 0,4 Mkr
lägre jämfört med 2012 (exkl löneavtal), varav kapitalkostnaderna ändå är ca 1,4 Mkr högre.
Vad övriga förändringar i kommunbidraget föreslås omfatta redovisas nedan under
kommentarer till den ekonomiska sammanställningen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande från Erik Lidberg, kommunchef, 2012-10-29.
Handläggare: Johan Sandgren, förvaltningsekonom.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-10-30 § 161 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens
arbetsutskott med uppdrag att anpassa uppföljning till mål- och resultatstyrning.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och
dels på om ärendet ska återremitteras i enlighet med sitt eget yrkande om återremiss och finner
att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i enlighet med sitt eget yrkande om
återremiss.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott med
uppdrag att anpassa uppföljning till mål- och resultatstyrning.

___
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

KS0004/12
KS § 214

Redovisning av delegeringsbeslut
Markärenden

1.
2.

Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av servitut till förmån för Nödinge 1:26
för att på kommunens fastighet Nödinge 38:2 nedlägga, underhålla och förnya ledningar
för spill- och dagvatten, 2012-10-05
Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av servitut till förmån för Nödinge 1:14
för att på kommunens fastighet Nödinge 38:2 nedlägga, underhålla och förnya ledningar
för spill- och dagvatten, 2012-10-05

Ekonomiärenden

1.
2.

Ekonomichefens beslut om upptagande av lån (ej utländska), 2012-10-16
Ekonomichefens beslut om upptagande av lån (ej utländska), 2012-10-16

Personalärenden

1.

Kommunchefens beslut om förordnande av tillförordnad sektorschef på sektor arbete,
trygghet och omsorg 2012-10-26 – 2012-10-29, 2012-09-03

Allmänna ärenden

1.
2.

Administrativa chefens beslut om yttrande avseende antagande av hemvärnsman,
2012-10-15
Kommunchefens beslut om yttrande över ansökan om att använda
övervakningskameror på Alependeln, 2012-10-26

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

KS § 215

Delgivningar
Diverse

1.
2.
3.
4.
5.

Ekonomiska jämförelser mellan Ale och Göteborgsregionens kommuner 2012,
september 2012
Erbjudande Analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning, Sveriges Kommuner
och Landsting 2012-09-24
Krissamverkan Västra Götaland 4 – 5 december Bohusgården, inbjudan från
Länsstyrelsen 2012-10-01
Bosättning vid älven – boplatser och kokgropar i Göta älvdalen, arkeologiska
slutundersökningar, rapport från Bohusläns museum, 2012-10-05
Lokala miljömål och nationellt stöd, Resultat av SKL:s enkät och djupintervjuer 2011
och 2012, rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, 2012-10-17

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

37(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

KS0219/12
KS § 216

Omorganisation av utskotten för
utbildningsnämnden och omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Demokratiberedningen lämnar ett förslag till kommunfullmäktige angående nedläggning av
utskott för utbildningsnämnden samt omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Förslagen har
framkommit efter politiska överläggningar mellan demokratiberedningens ordförande och vice
ordförande samt kommunens kommunalråd.
Beträffande utbildningsnämnden föreslås att arbetsutskottet för 0-16 år och arbetsutskott för
frivilliga skolformer slås samman till ett arbetsutskott. Antalet ledamöter i det nya utskottet
föreslås bli 5 stycken och antalet ersättare 3 stycken.
Beträffande omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslås att arbetsutskottet och
arbetsutskottet för arbetsmarknadsfrågor slås samman till ett arbetsutskott. Antalet ledamöter i
det nya utskottet föreslås bli 5 stycken och antalet ersättare 3 stycken. Beträffande nämndens
arbetsutskott för individärenden gör inga förändringar.
Beslutsunderlag:
Protokollsutdrag från demokratiberedningen § 49, 2012-10-29.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Kommunfullmäktige beslutar att utbildningsnämndens arbetsutskott för 0-16 år samt
arbetsutskott för frivilliga skolformer slås samman till utbildningsnämndens
arbetsutskott med 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare från och med 2013-02-02.
Kommunfullmäktige beslutar att omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
och arbetsutskott för arbetsmarknadsfrågor slås samman till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott med 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare från
och med 2013-01-01.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

KS0253/10
KS § 217

Justering av arvodesbestämmelserna till följd av
organisationsförändringar
Demokratiberedningen lämnar ett förslag till kommunfullmäktige angående förändrade
arvoden för politiker till följd av en föreslagen omorganisering av utskotten i kommunen.
Förslagen har framkommit efter politiska överläggningar mellan demokratiberedningens
ordförande och vice ordförande samt kommunens kommunalråd. Förslagen innebär följande
förändringar i kommunens arvodesbestämmelser.
Kommunstyrelsen
Till följd av att kommunstyrelsens personalutskott försvinner, upphör utbetalningar av fasta
arvoden samt mötesarvoden till dessa ledamöter och ersättare.
Samhällsbyggnadsnämnden
Till följd av att tekniska utskottet försvinner upphör kostnaden för utbetalningen av fasta
arvoden som är förknippade med utskottet. Dock kommer två personer som tidigare fått sitt
nämndarvode från utskottet, numera få ett arvode utbetalt av nämnden.
Utbildningsnämnden
Till följd av att arbetsutskott för 0-16 år samt arbetsutskott för frivilliga skolformer slås
samman till ett arbetsutskott, kommer det nya utskottet att bestå av 5 ledamöter och 3
ersättare. Ordförande och vice ordförande föreslås få ett fast arvode på 13 678 kr/mån
(19 149 kr/mån inklusive nämndens ordförandearvode) respektive 6839 kr/mån ( 9 574
kr/mån inklusive nämndens arvode för vice ordförande). Beträffande det förtroendeuppdrag
som vice ordförande i utskott som försvinner till följd av att utskotten slås samman, ska den
före detta innehavaren av uppdraget arvoderas i enlighet med vanligt sammanträdesarvode för
ledamot.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Till följd av att arbetsutskott och arbetsutskott för arbetsmarknadsfrågor slås samman,
kommer det nya utskottet att bestå av 5 ledamöter och 3 ersättare. Ordförande och vice
ordförande föreslås få ett fast arvode på 10 942 kr/mån (16 413 kr/mån inklusive nämndens
ordförandearvode) respektive5525 kr/mån (8 260 kr/mån inklusive nämnden arvode för vice
ordförande). Övriga ledamöter i nämnden förslås ersättas med mötesarvode. Beträffande det
förtroendeuppdrag som vice ordförande i utskott som försvinner till följd av att utskotten slås
samman, ska den före detta innehavaren av uppdraget arvoderas i enlighet med vanligt
sammanträdesarvode för ledamot.
Beslutsunderlag:
Protokollsutdrag demokratiberedningen § 50, 2012-10-29.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2012-11-13

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och
dels på om ärendet ska bordläggas i enlighet med sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet i enlighet med sitt eget yrkande.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

