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KS § 135
Godkännande av dagordning
Ordföranden informerar om att ärende 4 E utgår och ersätts med en ny
informationspunkt:
o Digitalisering av sammanträdeshandlingar och utskick av handlingar inför
kommunstyrelsens sammanträde.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med ovanstående ändringar.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(36)

PROTOKOLL

5(36)

Sammanträdesdatum
2010-06-08

KS § 136
Informationsärende
a) Samverkan räddningstjänsten
Jarl Karlsson, ordförande inleder med att informera om de diskussioner som
pågått under drygt ett år i syfte att få en rationell räddningstjänst i de båda
kommunerna. Kommunstyrelsen i Kungälv behandlade ärendet v 22 och berörd
personal kommuner att informeras snarast.
Håkan Lundgren, räddningschef, Joakim Hermansson, sft räddningschef och
Anders Holmensköld, kommunstyrelsens ordförande i Kungälv redogör för olika
förslag till gemensam styrning av räddningstjänsten i Ale och Kungälv.
b) Digitalisering av sammanträdeshandlingar och utskick av handlingar till
Kommunstyrelsens sammanträden
Håkan Spång, administrativ chef informerar om framtida möjligheter att distribuera
föredragningslista och handlingar digitalt till förtroendevalda. Som ett led i detta
arbete förslås förändrade rutiner för utskick av handlingar till kommunstyrelsen.
Förslaget innebär att fördragningslistan, ksau-protokollet och tjänsteskrivelsen
skickas till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.
Samtliga gruppledare och ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott får
samtliga handlingar.
c) Klimatstrategin med energiplan
Ann-Britt Svedberg, förvaltningschef informerar om uppdraget, hur man arbetat
och innehållet i den framtagna klimatstrategin.
d) Utvecklande medarbetarskap
Jeanette Roos, processledare informerar om vad man vill uppnå med ett
utvecklande medarbetarskap, hur man ska uppnå målen samt vilka de förväntade
effekterna är.
e) Vindbruksplan
Ann-Marie Carlsson, översiktsplanerare och Lennart Nilsson,
samhällsplaneringschef informerar om förslaget till Vindbruksplan.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att i samverkan med Kungälvs
kommun utarbeta förslag till bildande av kommunalförbund för räddningstjänsten
i Ale-Kungälv fr o m 2011-01-01.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att utreda möjligheten till
digitalisering av kallelser och handlingar till de förtroendevalda samt redovisa detta
senast 2011-05-01.
Justerandes sign
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4. Kommunstyrelsen noterar förändrade rutiner för utskick inför kommunstyrelsens
sammanträde fr o m augusti.
___
Exp:
Stig Fredriksson, kommundirektör
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KS § 137

KS0113/10

Pensionspolicy för Ale kommun
Pensionsavtalet KAP-KL (kollektivavtalad pension) och pensionsbestämmelserna PBF
(bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller
möjligheter till lokala överenskommelser. Med anledning av detta har
Personalutskottet gett kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram ett förslag
till pensionspolicy där riktlinjer fastslås vad som ska gälla i specifika pensionsfrågor.
Pensionspolicyn ska användas som en aktiv del i kommunens personalpolitik. Den ska
bland annat hjälpa kommunen att rekrytera och behålla personal i konkurrens med
andra arbetsgivare samt underlätta vid behov av generationsväxling.
Det är i dagsläget inte möjligt att ange vad kostnaderna blir om redovisad policy antas.
Den klart dyraste varianten, som det redan finns beslut om, är särskild avtalspension
och den ska användas mycket restriktivt. De andra varianterna har mer vinna-vinna
perspektiv.
Föreliggande förslag till pensionspolicy är upprättat med den nya
tjänstemannaorganisationen som utgångspunkt. Det som sägs om sektor och
sektorchef gäller för förvaltning och förvaltningschef tills den nya organisationen
träder i kraft.
Mot bakgrund av att pensionsavtalet KAP-KL och pensionsbestämmelserna PBF
innehåller möjligheter till lokala överenskommelser behöver en pensionspolicy
fastställas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Sven-Olof Frisk, 2010-05-05
Handläggare: Sven-Olof Frisk, personalchef
Personalutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till pensionspolicy för Ale
kommun.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till pensionspolicy för Ale
kommun.
___
Justerandes sign
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KS § 138

KS0105/10

Svar på motion från Jan A Pressfeldt (AD) om överföring av inbesparade medel
från administrationen till grundskolan och gymnasieskolan
I en motion har Jan A Pressfeldt (AD) föreslagit att grundskolan förstärks med 15
miljoner kr per år inklusive 2010. I rubriken föreslås att medlen ska tillföras
grundskolan och gymnasieskolan men förvaltningen utgår från det i motionen med fet
stil markerade förslaget att medlen ska tillföras grundskolan. Förvaltningen vill ge
följande kommentarer till motionens innehåll.
Resursfördelningen mellan olika nämnder/verksamheter är en politisk fråga. Därmed
är även frågan om skolan ska tillföras ytterligare resurser en fråga att värdera vid
politiska prioriteringar. Enligt förvaltningens mening bör dock detta ske i den
strategiska planen och inte i särskilda beslut på i motionen föreslaget sätt. Motionen
anger att besluten om en ny sammanhållen organisation leder till ”omfattande
möjligheter till rationaliseringar genom minskade behov av administration och att
många funktioner kan samordnas eller läggas ner.” Förvaltningen delar inte denna
bedömning. Den nya organisationens ledord är helhetssyn och ett antal funktioner
kommer att samordnas för högre kvalitet, minskad sårbarhet, bättre
kompetensutveckling och effektivare arbetsmetoder. Ambitionen är en mera rationell
administration men det är helt orealistiskt att detta skulle leda till att 15 miljoner kan
frigöras. Det är i första hand inte organisatoriska förändringar som kan frigöra resurser
utan förändrade uppdrag.
Motionen anger att ”ett stort antal tjänster kan dras in” på olika chefsnivåer och
tjänster ”med tveksam nytta”. Ale kommun har en rimlig chefstäthet men däremot
behövs en översyn av chefsuppdragen i vissa verksamheter så att dessa får en rimlig
arbetssituation med rimligt antal underställda. En allmän översyn av chefsstruktur görs
som en del i det detaljerade arbetet med ny organisation. Generellt har dock Ale inte
för många chefer enligt förvaltningens uppfattning vilket också anges i
beslutsunderlaget till den av fullmäktige antagna nya organisationen.
All personal finns anställda för att utföra uppgifter som är beslutade i strategisk plan
respektive nämndplanerna. Det är alltid möjligt att se över uppdragen och att ta beslut
om att vissa uppgifter som inte är ladgstadgade inte längre ska prioriteras. Detta kräver
dock tydliga politiska beslut och prioriteringar. Om verksamheter ska avvecklas måste
personer som arbetar i dessa sägas upp. Sådana processer följer de tider som stadgas i
lagar, kollektivavtal mm. I motionen föreslås att 15 miljoner ska frigöras redan
innevarande år. Detta är över huvud taget inte möjligt med de tider som
avvecklingsprocesser tar.
Motionen anger att fullmäktiges minoritet inte ville bevilja vederbörande ansvarsfrihet
”p g a nämndens urusla hantering av grundskolan i Ale”. Detta är inte korrekt. Frågan
handlade om att rikta den mildare graden av kritik, d v s anmärkning och det gällde
Utbildnings- och kulturnämnden med ansvar för bland annat gymnasieskolan. Ingen
Justerandes sign
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fullmäktige- eller revisorskritik har riktats mot Barn- och ungdomsnämnden vid
behandling av 2009 års bokslut.
Motionen anger som en möjlig finansieringskälla att del av 2009 års överskott kan
användas. Detta är inte möjligt enligt gällande lagstiftning. Kommunfullmäktige har
tagit besluten om disponering av 2009 års resultat och detta kan inte användas i
driftbudgeten under kommande år utan har tillförts det egna kapitalet.
Motionen handlar om fördelning av resurser vilket i grunden är en politisk fråga. Mot
bakgrund av i motionen diskuterade finansieringskällor och att medlen föreslås
tillföras redan från år 2010 anser förvaltningen att den måste avslås.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson, kommundirektör 2010-05-24
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen om överföring av inbesparade medel från
administrationen till grundskolan och gymnasieskolan.
___
Yrkande
Ingela Nordhall yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets beslutsförslag och dels på
Ingela Nordhalls yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen om överföring av inbesparade medel från
administrationen till grundskolan och gymnasieskolan.
Protokollsanteckning
Kommunstyrelsen tillåter Jarl Karlsson att lämna följande protokollsanteckning:
”Majoritetspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna
noterar att vi kommer att presentera en kraftfull skolsatsning som är finansierad i
Strategisk plan 2011-2012”
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Reservation
Ingela Nordhall reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
___
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KS § 139

KS0069/10

Kommunstyrelsens uppföljningsrapport 2, 2010-04-30
För perioden redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 7,7 Mkr. Från
KS helårsbudget är löneavtalets del exkluderad eftersom lokala förhandlingar inte är
slutförda. Kommunledningsadministrationen redovisar för perioden en positiv
budgetavvikelse på 1,1 Mkr och de specialdestinerade anslagen redovisar en positiv
budgetavvikelse på 1,4 Mkr. En ny satsning inom de specialdestinerade anslagen är
Arbetsmarknadsåtgärder som hänger samman med de satsningar på extra
arbetsmarknadsåtgärder som kommer att genomföras under 2010. Här har budgeterats
6,0 Mkr och medel har ställts till KS presidiums förfogande. Beslut har hittills tagits
om 8 projekt till en total kostnad av 4,95 Mkr och dessa medel har överförts till
Arbetsmarknadsenheten. Verksamheterna är till stor del igång men kostnaderna har
ännu inte fakturerats. Arbetsmarknadsenheten redovisar därför en positiv avvikelse
mot den periodiserade budgeten på 5,2 Mkr.
Kommunledningsadministrationen prognostiserar ett underskott på 1,5 Mkr för året
beroende på kostnader för tomställda lokaler. Verksamheterna inom
kommunstyrelsens förvaltning i övrigt prognostiserar för helåret ett utfall enligt budget
både för driftkostnader och investeringar.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-05-10
Handläggare: Johan Sandgren, förvaltningsekonom
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 2, 2010-04-30.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 2, 2010-04-30.
___
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KS § 140

KS0002/10

Uppföljningsrapport 2, 2010-04-30
Uppföljningsrapport 2 är baserad på ekonomiskt utfall t.o.m. april och nämndernas
prognoser för ekonomi, verksamhetsmått och personal. Dessutom lämnas en kortare
uppföljning av några mål från strategisk plan avseende arbetslöshet och sjukfrånvaro.
Det ekonomiska resultatet per april uppgår till 37 988 tkr. Eftersom löneavtalet för
2010 inte var klart inom rapportperioden ingår inte det i periodens resultat. Antalet
årsarbetare minskar kraftigt i förhållande till motsvarande period 2009 och
lönekostnaderna ligger på i stort sett samma nivå.
Uppföljningsrapporten bygger på senaste skatteprognoserna från SKL (10:24). Denna
skatteprognos visar en förbättring i förhållande till budget på 15,6 Mkr.
Vård- och omsorgsnämnden lämnar en årsprognos på ett budgetunderskott på –13,5
Mkr beroende på höga kostnader för institutionsplaceringar, försörjningsstöd och
löner. Kommunstyrelsen aviserar ett underskott på 1,5 Mkr för övertaliga lokaler.
Utbildnings- och kulturnämnden räknar med ett positivt årsresultat på drygt 1,6 Mkr
för år 2010. Detta överskott skall möta betinget på 2,5 Mkr som fastställdes i samband
med beslutet om över- och underskott i 2009 års bokslut.
Amorteringen av kommunens låneskuld fortsätter och därmed prognostiseras en
positiv avvikelse på räntekostnaderna med ca 5 Mkr. Helårsprognosen för 2010 är
sammantaget en positiv budgetavvikelse på 4,7 Mkr.
På grund av den allvarliga ekonomiska situationen för Vård- och omsorgsnämnden
föreslår kommunstyrelsens förvaltning att Vård- och omsorgsnämndens presidium
kallas till kommunstyrelsens arbetsutskott för att lämna förslag på åtgärder på hur den
uppkomna situationen skall hanteras.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-05-10
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt Vård- och omsorgsnämnden att analysera
kostnaderna för äldreomsorgen och missbruksvården samt resultatet av de
gemensamma arbetsmarknadsåtgärderna samt utvärdera de egna insatserna på
hemmaplan. Redovisning av detta ska ske på Kommunstyrelsens arbetsutskott den
3 augusti kl 08.30.
2. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 2 och överlämnar den till
Kommunfullmäktige.
Justerandes sign
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___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt Vård- och omsorgsnämnden att analysera
kostnaderna för äldreomsorgen och missbruksvården samt resultatet av de
gemensamma arbetsmarknadsåtgärderna samt utvärdera de egna insatserna på
hemmaplan. Redovisning av detta ska ske på Kommunstyrelsens arbetsutskott den
3 augusti kl 08.30.
2. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 2 och överlämnar den till
Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 2.
___
Exp:
Vård- och omsorgsnämnden
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KS § 141

KS0124/10

Tilläggsanslag för finansiering av elevdatorer
Barn- och ungdomsförvaltningen har med stöd av kommunstyrelsens
utvecklingsmedel satsat på egna datorer till ett antal elever i olika åldrar. Denna
satsning är nu tänkt att fortsätta, främst bland de yngsta eleverna, och innebär i
förlängningen en ökning av datortätheten för samtliga skolor. På kort sikt är
målsättningen en dator per elev i årskurs 1 till 3 och en dator på två elever i årskurs 4
till 9. På sikt är även målsättningen att förskolan och förskoleklasserna ska omfattas av
satsningen.
Kostnaden för anskaffning av datorer till lärare och elever i årskurs 1-3 beräknas till
3,4 mnkr. Anskaffningskostnaden innefattar även licenser och
säkerhetsutrustning/förvaring. Av redan beviljade investeringsmedel kan en miljon
utnyttjas, varför ett tilläggsanslag på 2,4 mnkr behövs. Initialt behöver en person
avsättas på IT-avdelningen som resurs under ett år. IT-avdelningens kostnader
kommer att debiteras Barn- och ungdomsförvaltningen och samtliga driftskostnader
bedöms rymmas inom dess ram.
Investeringen genererar driftskostnader på 913 tkr år 2010, 1 325 tkr år 2011, 1 225 tkr
år 2012 och 613 tkr år 2013 som finansieras inom barn- och ungdomsnämndens
kommunbidrag.
De redovisade kostnaderna avser datorer till årskurserna 1-3. Innan man går vidare bör
utvärdering ske och nya kostnadskalkyler tas fram.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att Barn- och ungdomsförvaltningen bör beviljas
ett tilläggsanslag på 2,4 mnkr år 2010 för inköp av elevdatorer.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-06-02
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Ingela Nordhall meddelar att hon avvaktar med ställningstagande till
Kommunfullmäktiges sammanträde.
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige beviljar Barn- och ungdomsnämnden ett tilläggsanslag på 2,4
mnkr år 2010 för inköp av elevdatorer till årskurserna 1-3.
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar Barn- och ungdomsnämnden ett tilläggsanslag på 2,4
mnkr år 2010 för inköp av elevdatorer till årskurserna 1-3.
___
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KS § 142

KS0095/10

Förköp av fastigheten Ale Älebräcke 1:24
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-04-26 behandlades frågan om förköp av
fastigheten Älebräcke 1:24. I beslut KF § 66 återremitterades ärendet till
kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Den 1 maj 2010 upphörde förköpslagen
och enligt övergångsbestämmelserna fortsätter lagen att gälla för påbörjade ärenden
om kommunen före den 1 maj 2010 har gjort en anmälan till inskrivningsmyndigheten
enligt 7 § förköpslagen. En sådan anmälan kan bara göras om det finns ett beslut i
kommunfullmäktige om att utöva förköpsrätten. Eftersom det inte finns något sådant
beslut så kan förköp inte ske. Ärendet föreslås därför avskrivas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2010-05-21
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige avskriver ärendet om förköp av fastigheten Älebräcke 1:24
med hänvisning till att förköpslagen har upphävts.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avskriver ärendet om förköp av fastigheten Älebräcke 1:24
med hänvisning till att förköpslagen har upphävts.
___
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(36)

Sammanträdesdatum
2010-06-08

KS § 143

KS0038/08

Rökfri arbetstid
Personalutskottet har gett kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram ett
förslag
till att införa rökfri arbetstid i Ale kommun.
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.
Sammanfattningsvis redovisas också erfarenheter från andra kommuner som infört
rökfri arbetstid.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Sven-Olof Frisk, 2010-05-05
Handläggare: Sven-Olof Frisk, personalchef
Personalutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslås besluta att rökfri arbetstid ska gälla från och med
2011-01-01.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens förvaltning att informera om och
vidta åtgärder för att beslutet skall vara väl förankrat inför ikraftträdandet
2011-01-01.
3. Kommunstyrelsen noterar att medel för rökavvänjningsstöd tas under 2010 från
arbetsmiljömiljonen.
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande yrkande:
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för
ytterligare samråd med de fackliga organisationerna. Ärendet ska åter behandlas av
kommunstyrelsen i oktober 2010.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(36)

Sammanträdesdatum
2010-06-08

BESLUT
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för
ytterligare samråd med de fackliga organisationerna. Ärendet ska åter behandlas av
kommunstyrelsen i oktober 2010.
___
Exp:
Personalchefen
Kommundirektören

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(36)

Sammanträdesdatum
2010-06-08

KS § 144

KS0112/10

Bildande av personalförening
Kommundirektör Stig Fredriksson har gett personalenheten i uppdrag att ta fram ett
förslag till hur en personalförening ska kunna etableras i kommunen.
Föreliggande förslag till hur en personalförening kan starta upp, stadgar och övriga
förutsättningar för personalföreningen har utarbetats i en partsammansatt arbetsgrupp
under ledning av personalchef Sven-Olof Frisk.
Ales kommunanställdas personalförening har till uppgift att bland anställda främja
hälsa och sammanhållning på arbetet och fritiden genom att erbjuda en bred
verksamhet med såväl motionsaktiviteter som annan kultur- och fritidsverksamhet.
Personalföreningen är självständig men föreningens verksamhet skall bedrivas i nära
samarbete med kommunens friskvård.
Föreningens aktiviteter är öppna för alla anställda.
Föreningen tillförs årligen budgeterade medel ur kommunens budget. Beslut fattas
årligen om storleken på bidraget. För 2011 föreslås bidraget bli 200
kronor/tillsvidareanställd i dec 2010. Det uppskattas bli ca 380 000 kronor. Under
förutsättning att arbetsmiljömiljonen finns till förfogande på Kommunstyrelsen
föreslås beloppet tas från det kontot.
Beslutsförslag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Sven-Olof Frisk, 2010-05-05
Handläggare: Sven-Olof Frisk, personalchef
Personalutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen tillstyrker bildandet av en personalförening enligt redovisat
förslag.
2. Kommunstyrelsen beslutar att 200 kronor/tillsvidareanställd ställs till föreningens
förfogande 2011 och att kostnaden belastar arbetsmiljömiljonen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(36)

Sammanträdesdatum
2010-06-08

BESLUT
1. Kommunstyrelsen tillstyrker bildandet av en personalförening enligt redovisat
förslag.
2. Kommunstyrelsen beslutar att 200 kronor/tillsvidareanställd ställs till föreningens
förfogande 2011 och att kostnaden belastar arbetsmiljömiljonen.
___
Exp:
Sven-Olof Frisk, personalchef
Helene Ramert, ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(36)

Sammanträdesdatum
2010-06-08

KS § 145

KS0034/10

Uppföljning av 2009 års miljöarbete i Ale kommun
Ale kommun har 14 miljömål som antagits av kommunfullmäktige. Under 2009
kommer knappt hälften av målen att nås. En del av de mål som inte uppnåtts är i
behov av översyn då grundförutsättningar för jämförelse genom åren förändrats.
När det gäller målen inom energiområdet har trenden varit minskad förbrukning fram
till i år då förbrukningen ökat. En orsak till ökningen är utveckling mot ökad
användning av elkrävande utrustning vilket bidrar till att målet blir svårt att nå.
Tjänsteresor är ett annat område som det finns mycket kvar att arbeta med för att
uppnå satta mål. För närvarande har kommunhusen tillgång till bokningsbar bilpool.
Ett talande exempel är att poolbilarna under 2009 gått 5 218 mil medan användande
av egen bil i tjänsten uppgår till 55 287 mil.
Trots att endast hälften av miljömålen uppfyllts finns det ett stort intresse för
miljöarbetet inom den kommunala organisationen.
I samband med att Ale kommuns miljöprogram revideras under 2010 kommer ett
förslag till att Miljödiplomera Ale kommun att presenteras.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2010-03-16
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen noterar informationen
2. Kommunstyrelsen noterar även att den politiska arbetsgruppen ”Utsläpp och
växthusgaser” ser över miljömålen.
___
Kommunstyrelsen beslutade 2010-04-13 § 104 att bordlägga ärendet till sitt
sammanträde i juni.
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen noterar rapporten.
2. Kommunstyrelsen noterar att den politiska arbetsgruppen ”utsläpp och
växthusgaser” lämnat sin Klimatstrategi daterad 2010-05-10 och rapporten
inarbetas i strategisk plan i tillämpliga delar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2010-06-08

BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar rapporten.
2. Kommunstyrelsen noterar att den politiska arbetsgruppen ”utsläpp och
växthusgaser” lämnat sin Klimatstrategi daterad 2010-05-10 och rapporten
inarbetas i strategisk plan i tillämpliga delar.
___
Exp:
Annika Friberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2010-06-08

KS § 146

KS0148/08

Utställning av Vindbruksplanen - Tillägg till Ale ÖP 07
Samhällsplaneringsavdelningen har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört
samråd för Vindbruksplan - Tillägg till Ale ÖP 07.
Samrådet pågick under tiden 2009-12-01- 2010-02-02 och sammanlagt inkom 51
yttranden. I samrådsskedet var planens innehåll och utformning av preliminär karaktär.
I utställningsskedet formuleras ett mer definitivt förslag. Utställning planeras ske
sommaren 2010 och antagandet under tredje kvartalet 2010.
Inkomna synpunkter och kunskap från samrådet har påverkat och omformat
planförslaget. Efter föreslagna förändringar beräknas de kvarvarande
vindbruksområdena innehålla mellan 13 till 14 större vindkraftverk, vilket innebär en
minskning jämfört med samrådsskedet. Riksdagen har ett nationellt mål om 20 TWh
vindkraftsproducerad el på land år 2020. I proportion till Ale kommuns folkmängd
motsvarar detta 12-13 moderna verk vilket vindbruksplanen även medger.
Efter samrådsskedet redovisas 4 områden, C. Sannum, D. Björbäck, E. Storekärr och
ett nytt område U2. Älghultssjön, östra delen, som möjliga utbyggnadsområden för
vindbruk.
Vindbruksplanen kompletteras med att Lerums skyddsområden läggs in med en
särskild markering i Ale kommuns vindbruksplan för att redovisa att denna zon har
begränsad byggrätt.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2010-05-05
Handläggare: Ann-Marie Carlsson, översiktsplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättad samrådsredogörelse av inkomna
synpunkter.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut föreliggande förslag till ”Vindbruksplan –
Tillägg till Ale ÖP 07” enligt plan och bygglagen, PBL 4:6.
___
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt lämnar följande
tillägg i 2:a beslutspunkten:
1. ”under tiden 22 juni 2010 – 14 september 2010”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2010-06-08

BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättad samrådsredogörelse av inkomna
synpunkter.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut föreliggande förslag till ”Vindbruksplan –
Tillägg till Ale ÖP 07” enligt plan och bygglagen, PBL 4:6 under tiden 22 juni 2010
– 14 september 2010.
___
Exp:
Samhällsplaneringsavdelningen/Ann-Marie Carlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2010-06-08

KS § 147

KS0121/10

Finansiering av direktbuss Lilla Edet - Nödinge höstterminen 2010
Ale kommun har under flera år i samband med yttranden över Västtrafiks
trafikförsörjningsplaner efterfrågat en direkttur mellan Lilla Edet och Nödinge.
600-bussarna mellan Vänersborg och Göteborg är ofta väldigt fulla och förslaget om
en direktbuss till Nödinge minskar trycket på 600-bussarna.
Västtrafik har i den preliminära Trafikförsörjningsplanen för 2011 bedömt en
direktbuss som angelägen och den genomförs under förutsättning att budget 2011
medger detta. Trafikförsörjningsplanen gäller från tidtabellskiftet i december 2010.
Ale kommun har i samråd med Lilla Edets kommun kommit fram till att direktbussen
bör finnas för eleverna till Ale gymnasium redan från läsårsstart hösten 2010 och en
överenskommelse har träffats om att dela på kostnaderna. Terminskostnaden för
direktbussen är beräknad till 500 tkr och Ale kommuns kostnad till 250 tkr som
föreslås finansieras från anslag för särskilda insatser.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2010-05-07
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att beställa ny direktbusstur mellan Lilla Edet och
Nödinge från och med hösten 2010.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Ale kommuns kostnad, 250 000 kronor finansieras
från anslag för särskilda insatser.
___
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande yrkande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att Ale kommuns kostnad, 250 000 kronor finansieras
från anslag för särskilda insatser.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att klarlägga vad ”direktbuss” innebär.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt sitt arbetsutskott att fatta erforderliga beslut.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att Ale kommuns kostnad, 250 000 kronor finansieras
från anslag för särskilda insatser.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att klarlägga vad ”direktbuss” innebär.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2010-06-08

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt sitt arbetsutskott att fatta erforderliga beslut.
___
Exp:
Helene Ramert
Annika Friberg, miljöplanerare
Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2010-06-08

KS § 148

KS0196/07

Yttrande över revisorernas granskning av intern kontroll vid bl a
övertidsrapportering inom äldreomsorgen
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers gjorde hösten 2007 på uppdrag av
kommunens revisorer en granskning av intern kontroll vid övertidsrapportering
gällande schemalagd personal inom äldreomsorgen. Granskningen visade att den
interna kontrollen i allt väsentligt var tillfredsställande.
Det riktades dock kritik mot att berörda attesttanter inte hade som vana att spara de
skriftliga beslut om beordrad tjänstgöring som enligt fastställd rutin krävs för att
ersättning för övertid och fyllnadstjänstgöring ska kunna betalas ut.
Vård- och omsorgsförvaltningen beslutade, med anledning av föreliggande
revisionsrapport, att uppmärksamma alla chefer på gällande bestämmelser och att ta
fram en för förvaltningen enhetlig blankett för att rapporteringen ska fungera enligt
fastställda rutiner. Vård- och omsorgsnämnden godtog 2008-02-28 förvaltningens
åtgärder för att komma till rätta med de brister som framkommit i
granskningsrapporten.
Kommunstyrelsens förvaltning har bedömt det rimligt att avvaktat med synpunkter på
Vård- och omsorgsnämndens svar för att se om den nya rutinen bidragit till en bättre
rapportering. Vid uppföljningen konstateras det att de flesta enhetschefer följer
rutinen, men det förekommer dock avvikelser.
Äldreomsorgens verksamhetschef kommer därför att, i samband med att ett nytt lokalt
kollektivavtal gällande önskad sysselsättningsgrad och flexibel arbetstid implementeras,
uppdatera rutinerna för rapportering av övertid och fyllnadstjänstgöring.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Sven-Olof Frisk, 2010-05-05
Handläggare: Noshin Hafizi, enhetschef personalenheten
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen noterar Kommunrevisionens rapport gällande internkontroll
vid övertidsrapportering och de åtgärder som Vård- och omsorgsnämnden och
förvaltningen vidtagit med anledning av granskningsrapporten.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2010-06-08

BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar Kommunrevisionens rapport gällande internkontroll
vid övertidsrapportering och de åtgärder som Vård- och omsorgsnämnden och
förvaltningen vidtagit med anledning av granskningsrapporten.
___
Exp:
Revisorerna
Vård- och omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2010-06-08

KS § 149

KS0101/10

Förlängning av GRs medlemskommuners engagemang i Universeums
verksamhet
Föreligger beslut från Förbundsstyrelsen Gr om rekommendation till fortsatt
överenskommelse kring Gr kommunernas medverkan i Universeums verksamhet.
En tioårsöverenskommelse träffades år 2000 mellan GRs medlemskommuner och
Universeum för att reglera samarbetet. Fr o m 2005 har antalet årsarbetare utökats till
fyra.
Nu förslås en förläggning fr o m 2011 av överenskommelsen med ytterligare tio år,
detta innebära att stiftarna bidrar med 4 årsarbetare. (fördelat efter folkmängd 200812-31)
Ale kommuns bidrag blir totalt 1,2 årsarbetare för hela tioårsperioden
Barn- och ungdomsförvaltning ställer sig bakom förslagen fördelning av årsarbetare till
Universeum under de kommande tio åren samt att kostnaden täcks inom ram för
barn- och ungdomsnämnden.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2010-05-07
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna GRs rekommendation till årlig
fördelningen av fyra årsarbetare till Universeum för kommande tioårsperiod med
start från 2011.
2. Kommunstyrelsen noterar vidare att kostnaden täcks inom ram för barn- och
ungdomsnämnden.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören eller kommundirektörens
ersättare att underteckna överenskommelsen med Universeum.
___
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt lämnar följande
tilläggsyrkande:
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheten att förlägga
ett kommunstyrelsesammanträde på Universeum.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2010-06-08

BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna GRs rekommendation till årlig
fördelningen av fyra årsarbetare till Universeum för kommande tioårsperiod med
start från 2011.
2. Kommunstyrelsen noterar vidare att kostnaden täcks inom ram för barn- och
ungdomsnämnden.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören eller kommundirektörens
ersättare att underteckna överenskommelsen med Universeum.
4. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheten att förlägga
ett kommunstyrelsesammanträde på Universeum.
___
Exp:
GR
Maria Olegård, KS sekr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2010-06-08

KS § 150

KS0232/09

Plan för internkontroll för Ale kommun 2010
Kommunfullmäktige godkände 2008-02-25 KF § 21 Policy för intern kontroll, Ale
kommun. Enligt policyn skall kommunstyrelsens förvaltning och nämnderna
sammanställa en plan för intern kontroll det kommande året. Planen skall överlämnas
till Kommunstyrelsen för beslut i december. I samband med beredningen i december
2009 av nämndernas förslag till internkontrollplaner för 2010 och med hänsyn till de
synpunkter som framförts av kommunens revisorer beslutades att nämnderna skulle
komplettera sina internkontrollplaner för 2010. Därmed senarelades även
kommunstyrelsens beslut om internkontrollplan för Ale kommun 2010.
Internkontrollplanerna skall säkerställa att de av fullmäktige uppfyllda målen uppfylls
och att verksamheten bedrivs enligt lagar och förordningar på ett ändamålsenligt sätt.
Nämndernas planer för intern kontroll visar på ett systematiskt sätt hur den interna
kontrollen genomförs under året. I bilaga framgår nämndernas internkontrollplaner för
2010.
Kommunstyrelsens internkontrollplan avser dels den kommunövergripande kontrollen
och dels kontrollen över kommunstyrelsens egen nämndverksamhet.
Barn- och ungdomsnämndens interkontrollplan avsåg perioden 2009-12-01 –2010-0731. Barn- och ungdomsnämnden har 2010-05-12 beslutat om att anta en justerad
internkontrollplan att gälla 2010-06-01—2010-12-31. Kommunstyrelsens förvaltning
vill därför infoga barn- och ungdomsnämndens justerade internkontrollplan i Plan för
intern kontroll för Ale kommun 2010, att gälla från och med 2010-07-01.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-05-05
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-05-25
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Under arbetsutskottets sammanträde förs diskussioner som gör att tillhörande
handlingar behöver revideras och kompletteras inför utskicket till Kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan för Kommunstyrelsen 2010.
2. Kommunstyrelsen godkänner att samtliga nämnders internkontrollplaner för 2010
bildar Plan för intern kontroll för Ale kommun 2010.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2010-06-08

Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag samt lämnar
följande tilläggsyrkande:
1. Kommunstyrelsen godkänner tillägg till Plan för intern kontroll för Ale kommun
2010 från barn- och ungdomsnämnden, att gälla för perioden 2010-07-01—201012-31.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan för Kommunstyrelsen 2010.
2. Kommunstyrelsen godkänner att samtliga nämnders internkontrollplaner för 2010
bildar Plan för intern kontroll för Ale kommun 2010.
3. Kommunstyrelsen godkänner tillägg till Plan för intern kontroll för Ale kommun
2010 från barn- och ungdomsnämnden, att gälla för perioden 2010-07-01—201012-31.
___
Exp:
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-06-08

KS § 151
Delgivningar
Cirkulär
Cirkulär 10:27, Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel.
Diverese
Undertecknat avtal om medverkan i nationellt kommunforskningsprogram.
Luft i Västs rapport – Mätningar av luftföroreningar i Västra Götaland 2009.
SKF:s Ekonomirapport om kommunernas och landstingens ekonomi – maj 2010.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2010-06-08

KS § 152

KS0020/10

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut
skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen
får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen
fritt att återkalla lämnad delegering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-11 § 109
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-25 § 110-119
Kommunstyrelsens personalutskott
Kommunstyrelsens personalutskott 2010-05-11 § 3-6
Markärenden
1.

Exploateringsingenjörens beslut att teckna jordbruksarrende med Håkan Ormark,
Nödinge 38:2.
2. Exploateringsingenjörens beslut att teckna nytt jakträttsavtal med Valters Jaktlag.
3. Exploateringsingenjörens beslut att teckna nytt jakträttsavtal med Nödinge Norra
Jaktlag.
4. Exploateringsingenjörens beslut att teckna nytt jakträttsavtal med Surte Bohus
Jaktlag.
5. Exploateringsingenjörens beslut att säga upp Älvängens Ponnyranch´s
betesarrende på Vadbacka 2:57.
6. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om försäljning av kvartersmark, Surte
2:22, 2:35 och 2:36.
7. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om förvärv av Utby 2:80.
8. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om försäljning av del av Nol 2:178.
9. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om markbyte mellan Nödinge 1:241 och
Nödinge 5:54.
10. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om avtal avseende flytt av
transformatorstation inom fastigheten Starrkärr 1:55.
11. Mark- och exploateringsansvarigs beslut om markbyte berörande fastigheterna;
Bönabo 1:4, Huvud 1:9, Nödinge 38:2 och Rydet 1:4 samt Bönabo 1:5, Nödinge
2:35 och Nödinge 2:37.
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PROTOKOLL

35(36)

Sammanträdesdatum
2010-06-08

Personalärende
Kommundirektörens beslut om förordnande av tf förvaltningschef för utbildningsoch kulturförvaltningen under tiden 100524 – 100603.
Ekonomiärende
Kommundirektörens beslut om tecknande av kommunens plusgiro, bankgiro och
bankkonto.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
___
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PROTOKOLL

36(36)

Sammanträdesdatum
2010-06-08

KS § 153
Glad sommar
Ordföranden önskar ledamöter, ersättare och tjänstemän en glad sommar med mycket
sol och bad.
Boel Holgersson önskar ordföranden detsamma.
___
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