PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2010-12-14
Plats och tid:

Mötesrum Hövdingasalen, kl 08:30 - 14:10

Beslutande och
tjänstgörande ersättare:

Mikael Berglund (M), ordf

Närvarande ersättare och
övriga deltagande:

Dan Björk (M)
Isabell Korn (M) tom § 285
Per Carlsson (M) tjg ers fr § 286
Ingela Nordhall (AD)
Tore Berghamn (FP) tjg ers
Jonatan Sundeen (KD)
Åke Niklasson (C)
Jarl Karlsson (S)
Paula Örn (S)
Rolf Gustavsson (S)
Ann-Christine Paulin (S)
Göran Karlsson (V)
Peter Rosengren (MP)
Per Carlsson (M)
Elisabeth Mörner (M) tom § 291
Kajsa Nilsson (M)
Ulf-Göran Solving (AD)
Klas Karlsson (S)
Viveca Arvidsson (S)
Hasse Andersson (S)
Ingmarie Torstensson (V)
Håkan Spång, administrativ chef
Maria Olegård, kommunsekreterare

Utses att justera:

Jarl Karlsson

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge, 2010-12-16

Underskrifter:
Sekreterare:

Paragrafer:

Maria Olegård
Ordförande:

Mikael Berglund
Justerande:

Jarl Karlsson
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Sammanträdesdatum
2010-12-14

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2010-12-14

Datum för anslags uppsättande:

2010-12-17

Förvaringsplats för protokollet:

Datum för anslags nedtagande: 2011-01-05

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge

Underskrift:

Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-12-14

KS § 285
Godkännande av dagordning
Ordförande föreslår att kommunstyrelsen godkänner utsänd föredragningslista med
följande extraärende:
 Fråga om avslutande som kommundirektör
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-12-14

KS § 286
Informationsärende
a) Snöröjnig vid busshållplatserna
Carita Sandros, bitr gatuchef informerar om anvarsfrågan om snöröjning vid
busshållplatserna i kommunen.
b) Inställda bussturer
Johan Hasselqvist från Västtrafik informerar om varför Västtrafik tvingats ställa in
vissa bussturer under den senaste månaden pga vinterväglaget.
Mattias Lundin och Johanna Olsson, skolskjutsansvariga informerar om vad barnoch ungdomsförvaltningen gör för elever som inte kunnat komma till skolan med
ordinarie busstrafik.
c) Bohus förskola
Javad Taeyfi, fastighetschef och Helene Ramert, ekonomichef informerar om
statusen på Bohus förskola.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande
att på delregionala ägarrådet aktualisera frågan om vinterväghållning.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-12-14

KS § 287

KS0259/10

Rapportstruktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2011
Verksamhetsplan 2011 utgör kommunens övergripande styrdokument och syftar till
att styra den kommunala utvecklingen i enlighet med budget 2011och investeringsplan
2011-2015. 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 mer
konkret måldokument kommer att presenteras senare och därför beskrivs nu enbart
tidplan och rapportstruktur för uppföljningsrapporterna.
För uppföljningsrapporterna under 2011 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:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-12-01
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner Rapportstruktur och tidplan för
uppföljningsprocessen under 2011.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner Rapportstruktur och tidplan för
uppföljningsprocessen under 2011.
___
Exp:
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-12-14

KS § 288

KS0266/10

Anvisningar för nämndplaner 2011
Kommunstyrelsen och nämnderna ska upprätta en nämndplan med detaljbudget för
2011, med beaktande av reglerna för en god ekonomisk hushållning.
Det viktigaste underlaget för nämndplanerna är den i november av fullmäktige antagna
Verksamhetsplan 2011, som anger politiska satsningar, prioriteringar och uppdrag för
det kommande året. Vid sidan av verksamhetsplan 2011 ska också hänsyn tas till
respektive nämnds reglemente, med angivna ansvarsområden och huvuduppgifter.
Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat förslag till anvisningar för nämndplan
med detaljbudget 2011 med utgångspunkt från detta.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Gunilla Hall, 2010-12-03
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef och Gunilla Hall, kvalitetschef
Yrkande
Mikael Berglund, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen fastställer förslaget till anvisningar.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen fastställer förslaget till anvisningar.
___
Exp:
Samtliga nämnder
Ekonomichefen
Budgetchefen
Kvalitetschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-12-14

KS § 289

KS0209/10

Upprustning av Bohus förskola
Bohus förskola är i akut behov av en upprustning. I Bohus kommer antalet
förskolebarn att öka successivt de kommande åren vilket leder till att de lokaler som
finns idag inte räcker till. I samband med upprustningen används provisorium vid den
nya idrottshallen för att tillgodose behovet av barnomsorgsplatser. Dessa paviljonger
kommer att kunna användas när upprustningen är klar om barnantalet ökar snabbare
än förväntat. Inventeringsanslaget ”Ny- och ombyggnad av skolor och förskolor” är
fetmarkerat varför kommunstyrelsens tillstånd krävs för att utnyttja anslaget.
En upprustning av den befintliga förskolan beräknas kosta ca 13,2 miljoner kronor och
en nybyggnation har en uppskattad kostnad på ca 35,8 miljoner kronor. Den årliga
driftkostnaden för de två alternativen beräknas till 1,7 respektive 2,5 miljoner kronor.
Jämfört med dagens kostnad, 725 tkr, blir den årliga kostnadsökningen 1,0 respektive
1,8 miljoner kronor för de två alternativen.
En utökning av kapaciteten på sikt bedöms nödvändig för att klara verksamheten i
Bohus. Upprustningen av befintlig byggnad, som har förordats av
lokalplaneringsgruppen, innebär inte någon resursökning utan är påkallad av lokalernas
dåliga skick.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att 11,45 miljoner kronor av investeringen ”Nyoch ombyggnad av skolor och förskolor” bör få användas för upprustning av Bohus
förskola.
För resterande belopp 1,8 miljoner kronor utnyttjas investeringsanslaget för
”Energieffektivisering skolor/förskolor”.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-10-06
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Yrkande
Mikael Berglund, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen medger att 11,45 miljoner kronor av investeringsanslaget ”Nyoch ombyggnad av skolor och förskolor” får användas för upprustning av Bohus
förskola.
Jarl Karlsson lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige avsätter 35,8 mkr för nybyggnation av förskola i Bohus.
Göran Karlsson och Peter Rosengren tillstyrker Jarl Karlssons yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-12-14

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition dels på sitt eget yrkande och dels på Jarl Karlssons
yrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen medger att 11,45 miljoner kronor av investeringsanslaget ”Nyoch ombyggnad av skolor och förskolor” får användas för upprustning av Bohus
förskola.
Reservation
Jarl Karlsson, Paula Örn, Ann-Christine Paulin, Rolf Gustavsson, Göran Karlsson och
Peter Rosengren reserverar sig mot beslutet till förmån för Jarl Karlssons yrkande.
Protokollsanteckning
Kommunstyrelsen medger Peter Rosengren att göra följande protokollsanteckning:
”Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna motiverar sitt
ställningstagande att förorda en nybyggnation med att det är enklare att få mer
ändamålsenliga lokaler med föredömliga energilösningar jämfört med
renoveringsalternativet. När nu beslutet är att renovera noterar vi att renoveringen
behöver ett energimässigt föredömligt resultat där solenergi kommer till användning”
___
Exp:
Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomichef
Budgetchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-12-14

KS § 290

KS0263/10

Återbetalning av särskild löneskatt 2003-2007
Under sommaren 2009 har Regeringsrätten avgjort ett mål som bland annat ger
kommunerna rätt att återfå den särskilda löneskatten på vissa ersättningar under
inkomståren 2003-2007. Till och med 2007 var den som betalade ut ersättning till
arbetstagare över 65 år skyldig att betala särskild löneskatt på ersättningen. Till
arbetstagare räknades även uppdragstagare som utförde tillfälliga eller begränsade
uppdrag gentemot uppdragsgivare. Ale kommun har begärt och fått återbetalning av
särskild löneskatt 2003-2007. Den del som avser gode män, förvaltare och förmyndare
avser dels de fall kommunen ska betala arvodet men också de fall huvudmannen själv
skall betala arvodet. I de sistnämnda fallen har kommunen betalat ut arvodet och
därefter fakturerat huvudmannen i efterhand för kostnad för arvode och särskild
löneskatt. Med anledning av detta föreslås att Ale kommun ska betala tillbaka den
återbetalda och felaktigt fakturerade särskilda löneskatten till huvudmännen eller i
förekommande fall huvudmännens dödsbo, motsvarande ca 240 tkr.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2010-11-22
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att återbetalda felaktigt fakturerad särskild löneskatt till
respektive huvudman eller i förekommande fall till huvudmannens dödsbo.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ej betala tillbaka belopp som understiger etthundra
kronor.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att återbetalda felaktigt fakturerad särskild löneskatt till
respektive huvudman eller i förekommande fall till huvudmannens dödsbo.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ej betala tillbaka belopp som understiger etthundra
kronor.
___
Exp:
Överförmyndarnämnden
Ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KS § 291
Extra sammanträde med kommunstyrelsen januari 2011
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen har ett extra sammanträde den 4 januari
2011 kl 09.00 för att behandla bl a följande ärende:
 Kommunstyrelsens delegeringsordning
 Referensgrupp för kollektivtrafik
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar ha ett extra sammanträde den 4 januari kl 09.00.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-12-14

KS § 292

KS0272/10

Fråga om avslutande som kommundirektör
Kommunstyrelsens ordförande lämnar information i ärendet.
Under överläggningen ajournerade sig kommunstyrelsen för enskilda överläggningar.
Ale kommun har en ny politisk ledning som med grundvärdena förnyelse, förändring
och förbättring kommer att lotsa in Ales utveckling på ett helt nytt spår, i en helt ny
riktning. Det är i detta läge naturligt att också få en ny tjänstemannaledning. Vi föreslår
därför att kommunstyrelsen inleder förhandlingar om att avsluta kommundirektörens
anställning i Ale kommun.
Yrkande
Mikael Berglund, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen påbörjar förhandling kring frågan om avslutande av anställning
som kommundirektör.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att genomföra
förhandlingen.
3. Kommunstyrelsen arbetsbefriar kommundirektören med bibehållna löneförmåner
fr om 2010-12-14 tills förhandlingen är avslutad.
Jarl Karlsson yrkar avslag på Mikael Berglunds punkt 1 och lämnar följande
beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen uttalar sitt förtroende för kommundirektör Stig Fredriksson.
Göran Karlsson och Peter Rosengren tillstyrker Jarl Karlssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på sitt eget yrkande och dels på Jarl Karlssons
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras. Följande omröstningsproposition godkänns
av kommunstyrelsen: De som vill bifalla Mikael Berglunds yrkande röstar ja och de
som vill bifalla Jarl Karlssons yrkande röstar nej. Med 7 ja-röster och 6 nej-röster
bifaller kommunstyrelsen Mikael Berglunds yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-12-14

Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Mikael Berglund (M)
Dan Björk (M)
Per Karlsson (M)
Ingela Nordhall (AD)
Tore Berghamn (FP)
Jonatan Sundeen (KD)
Åke Niklasson (C)
Jarl Karlsson (S)
Paula Örn (S)
Rolf Gustavsson (S)
Ann-Christine Paulin (S)
Göran Karlsson (V)
Peter Rosengren (MP)
Summa

Ja
X
X
X
X
X
X
X

7

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
6

Reservation
Jarl Karlsson, Paula Örn, Rolf Gustavsson, Ann-Christine Paulin, Göran Karlsson och
Peter Rosengren reserverar sig mot beslutet till förmån för Jarl Karlssons yrkande.
Därefter meddelar Jarl Karlsson, Paula Örn, Rolf Gustavsson, Ann-Christine Paulin,
Göran Karlsson och Peter Rosengren att de inte deltar i beslutet avseende
beslutspunkt 2 och 3.
Ordföranden konstaterar då att kommunstyrelsen bifaller ordförandens yrkande punkt
2 och 3.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen påbörjar förhandling kring frågan om avslutande av anställning
som kommundirektör.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att genomföra
förhandlingen.
3. Kommunstyrelsen arbetsbefriar kommundirektören med bibehållna löneförmåner
fr om 2010-12-14 tills förhandlingen är avslutad.
Protokollsanteckning
Kommunstyrelsen medger Jarl Karlsson, Paula Örn, Rolf Gustavsson, Ann-Christine
Paulin, Göran Karlsson och Peter Rosengren att göra följande protokollsanteckning:
”Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna deltog ej i beslutet om
vidare hantering i frågan då vi inte delar majoritetens uppfattning om att avsluta
kommundirektörens anställning”.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2010-12-14

___
Exp:
Kommundirektören
Kommunstyrelsens ordförande
Personalchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-12-14

KS § 293

KS0273/10

Utbildning för nya förtroendevalda
Hasse Andersson aktualiserar frågan om utbildning av förtroendevalda.
Yrkande
Mikael Berglund, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att genomföra en utbildning i februarimars.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att genomföra en utbildning i februarimars.
___
Exp:
Administrativ chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

