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Jarl Karlsson (S), ordf
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Rose-Marie Fihn (FP) tom § 98 a-c
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Viveka Arvidsson (S) tjg ers
Tore Berghamn (FP) tjg ers fr o m § 98 d

Eva Eriksson (S) tom § 98 f
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Sune Rydén (KD)
Thor Eliasson (S)
Tore Berghamn (FP)
Johnny Sundling (V)
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Torbjörn Köre (MP)
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Maria Olegård, kommunsekreterare
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Utses att justera:

Jan Skog
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Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge, 2009-06-04
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Sekreterare:

Paragrafer:

Maria Olegård
Ordförande:

Jarl Karlsson
Justerande:

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2009-06-02

Datum för anslags uppsättande:

2009-06-05

Förvaringsplats för protokollet:

Datum för anslags nedtagande: 2009-06-29

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge

Underskrift:

Maria Olegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-06-02

Övriga deltagare
Kjell Lundgren, Ale Utveckling § 98 a
Thomas Sundsmyr, internationell samordnare § 98 a
Eva-Marie Ekman, kommunjurist § 98 b
Helene Ramert, ekonomichef § 98 c
Sven-Olof Frisk, personalchef § 98 c
Gunilla Hall, kvalitetschef § 98 d
Annika Friberg, miljöplanerare § 98 d
Lennart Nilsson, samhällsplaneringschef § 98 d-e
Martin Wikman, administrativ chef § 98 d
Petra Karlsson, färdtjänsthandläggare § 98 d
Jörgen Sundén, exploateringsingenjör § 98 e
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Utdragsbestyrkande
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Ombyggnad av dagverksamheten i Krokstorp ....................................................38
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Avtalskategorier inom Ale kommun ...................................................................39
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Delgivningar........................................................................................................42
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Delegeringsbeslut 2009 .......................................................................................43
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Trevlig sommar ...................................................................................................44
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KS § 97

KS0014/09

Fastställande av dagordning
Ordföranden föreslår följande ändringar i dagens ärendelista:
Ärende nr 4, Informationsärende kompletteras med en information om Tilläggsavtalet
för Målje 1:93.
Ärende nr 18, Strukturstudie för Nödinge och Ärende nr 19, Revidering av
investeringsbudgeten utgår.
Ärende nr 26, Kommunstyrelsens uppföljningsrapport 2 behandlas som första
beslutsärende.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagna ändringar.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 98

KS0015/09

Informationsärenden
a) Internationellt arbete - YEE
Kjell Lundgren, Ale utveckling ger en beskrivning av projektet Young
Entrepreneurs in new Europe i Ale och tankar från den konferens som hölls i maj
för att mångfaldiga idén i andra länder.
Thomas Sundsmyr, internationell samordnare och verksamhetsledare för Leader
Göta älv informerar om olika vänortsprojekt, samarbetet med Budesti i Moldavien
samt informerar om Leder Göta älvs arbete.
b) Kommunens ansvar för ras och skred
Eva-Marie Ekman, kommunjurist informerar om kommunens ansvar vid ras och
skred och då speciellt i det aktuella ärendet vid Asp- och Rönnvägen i Alafors.
c) Uppföljningsrapport 2
Helene Ramert, ekonomichef förutsättningar och resultat i Uppföljningsrapport 2.
Sven-Olof Frisk, personalchef informerar kort om förslaget till
omställningsprogram.
d) Servicedeklarationer
Gunilla Hall, kvalitetschef beskriver arbetssättet att ta fram servicedeklarationer
samt vilka servicedeklarationer som tagits fram för respektive nämnd, totalt 21 st.
e) Förslag till ny taxa och färdtjänstreglemente
Annika Friberg och Lennart Nilsson, samhällsplaneringsavdelningen och Martin
Wikman och Petra Karlsson, miljö- och byggförvaltningen beskriver förslaget till
förändring av färdtjänstreglementet och taxan för färdtjänst.
f) Förskolan – GR
Eje Engstrand, ordförande Barn- och ungdomsnämnden informerar om att det
kommer en ny lag den 1/7 som reglerar barnomsorg. Information lämnas också
om att det finns ett förslag från GR att man ska kunna söka barnomsorg fritt inom
GR. Barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i frågan.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för lunch och gruppmöten kl 12.00-13.30 varefter
förhandlingarna återupptas.

Justerandes sign
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g) Tilläggsavtal Målje 1:93
Jörgen Sundén och Lennart Nilsson, samhällsplaneringsavdelningen informerar om
tilläggen i avtalet.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign
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KS § 99

KS0080/09

Kommunstyrelsens uppföljningsrapport 2, 2009-04-30
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat uppföljningsrapport för årets fyra första
månader. Periodens resultat är en positiv budgetavvikelse på 14,4 Mnkr vilken till
största delen förklaras av den kommungemensamma reserven under särskilda insatser.
För året som helhet ger den aktuella prognosen ett resultat för helåret på 27,1 Mnkr.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-05-11
Handläggare: Johan Sandgren, förvaltningsekonom
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 2.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 2.
___

Justerandes sign
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KS § 100

KS0249/08

Exploateringsavtal till detaljplan för Nödinge 4:78
Kommunfullmäktige godkände 2009-03-13, § 58, exploateringsavtal med Sverigehuset
i Göteborg AB avseende detaljplan för Nödinge 4:78. Efter det beslutet, och innan
planen antogs, har det visat sig att detaljplanen måste arbetas om i sådan omfattning
att exploateringsavtalet måste ändras. Samhällsplaneringsavdelningen har därför tagit
fram ett omarbetat förslag till exploateringsavtal för fastigheten.
Avtalet reglerar i huvudsak att allmän platsmark skall överlåtas utan ersättning till
kommunen, att exploatören bygger och bekostar dagvattenanläggning samt att han
skall erlägga 40 000 kronor till kommunen som bidrag till utbyggnad av angränsande
gång- och cykelväg. Detaljplanen medför inga kostnader eller åtaganden från
kommunens sida. Detaljplanen upprättas genom enkelt planförfarande och Miljö- och
byggnämnden beräknas kunna anta detaljplanen den 25 juni 2009. Samråd har skett
med miljö- och byggförvaltningen och tekniska förvaltningen angående innehållet i
avtalet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-04-29
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med
Sverigehuset i Göteborg AB avseende fastigheten Nödinge 4:78.
2. Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut 2009-03-13, § 58, rörande
exploateringsavtal med Sverigehuset i Göteborg AB avseende fastigheten Nödinge
4:78.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.
___
Ordföranden informerar om att reviderat exploateringsavtal föreligger.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal med
Sverigehuset i Göteborg AB avseende fastigheten Nödinge 4:78.
2. Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut 2009-03-13, § 58, rörande
exploateringsavtal med Sverigehuset i Göteborg AB avseende fastigheten Nödinge
4:78.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.
___
Justerandes sign
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KS § 101

KS0099/09

Markpolitiskt program för Ale kommun
Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till markpolitiskt program för
Ale kommun. Programmet är utarbetat för att fastlägga de politiska mål och riktlinjer
som skall gälla för att säkerställa erforderlig mark för samhällets expansion.
Programmet innehåller även mål och riktlinjer för hur kommunägd mark skall
förvaltas och avyttras vid exploatering. Dokumentet klarlägger Ale kommuns
markpolitiska målsättning dels för den egna organisationen men även för marknadens
aktörer.
Ale kommun skall genom styrning av planläggning och exploatering skapa goda
boendemiljöer till rimliga kostnader och trygga miljöer inom ekologiskt hållbara ramar.
Speciellt skall byggnation med lågt energibehov och låga emissioner efterstävas liksom
hög tillgänglighet och tillgång till goda kommunikationer.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-04-28
Handläggare: Pernilla Rokosa, planeringssekreterare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande markpolitiskt program för Ale kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar att programmet skall ses över i början av varje ny
mandatperiod.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar föreliggande markpolitiskt program för Ale kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar att programmet skall ses över i början av varje ny
mandatperiod.
___
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KS § 102

KS0080/08

Svar på motion från Boel Holgersson (C) om medborgarinflytande
Boel Holgersson (C) har i motion, daterad 2008-04-15, föreslagit att
Kommunfullmäktige beslutar att invånare folkbokförda i kommunen får rätt att väcka
förslag till fullmäktige (medborgarförslag) med yttranderätt samt att införa
allmänhetens frågostund.
Motionären anser att invånarna i Ale mer direkt ska bjudas in att delta i den politiska
processen.
Motionen har remitterats till arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor, som
lämnar följande yttrande:
Arbetsgruppen är enig om att införa en allmänhetens frågestund i anslutning till
kommunfullmäktiges sammanträden samt att den som är folkbokförd i kommunen får
väcka ärenden genom medborgarförslag.
Vad gäller den del av motionen som handlar om rätten för den som skrivit ett
medborgarförslag att också ha yttranderätt i fullmäktige är arbetsgruppen inte överens om
formerna för hur detta ska gå till. Antingen inskränker man inte yttranderätten
överhuvudtaget eller så inskränker man yttranderätten för den som skrivit
medborgarförslaget. Kanske är det möjligt att reglera yttranderätten genom en skrivning i
Kommunfullmäktiges arbetsordning?
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-04-14
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige kompletterar sin arbetsordning med följande:
”Allmänhetens frågestund skall genomföras som första ärendepunkt vid varje
sammanträde. Allmänhetens frågestund omfattar ärendepunkterna vid dagens
sammanträde och besvaras av Kommunstyrelsens ordförande och vid dennes
frånvaro av Kommunstyrelsens vice ordförande. Frågestunden är begränsad till 20
min”
3. Kommunfullmäktige kompletterar sin arbetsordning med följande:
”Folkbokförd medborgare har rätt att enskilt väcka förslag i Kommunfullmäktige,
s.k Medborgarförslag. Den folkbokförde medborgaren som har väckt ett
medborgarförslag har rätt att yttra sig i ärendet när det behandlas vid
Kommunfullmäktiges sammanträde. Beredningsreglerna i Kommunallagen kap 5
§§ 26-28 samt §§ 32-34 gäller medborgarförslag”.
___
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Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande tillstyrker arbetsutskottets förslag och lämnar följande
tilläggsyrkande:
1. Kommunfullmäktige beslutar komplettera KS delegeringsordning, allmänna
ärenden punkt 19 att gälla även medborgarförslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utvärdering ska ske inför nästa mandatperiod.
Ingela Nordhall tillstyrker arbetsutskottets förslag punkt 1 och 3 samt Jarl Karlssons
tilläggsyrkande men har följande ändringsförslag av punkt 2:
2. Kommunfullmäktige kompletterar sin arbetsordning med följande:
”Allmänhetens frågestund skall genomföras som första ärendepunkt vid varje
sammanträde. Allmänhetens frågestund omfattar ärendepunkterna vid dagens
sammanträde och besvaras av Kommunstyrelsens ordförande och/eller av
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Frågestunden är begränsad till 20 min”
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige kompletterar sin arbetsordning med följande:
”Allmänhetens frågestund skall genomföras som första ärendepunkt vid varje
sammanträde. Allmänhetens frågestund omfattar ärendepunkterna vid dagens
sammanträde och besvaras av Kommunstyrelsens ordförande och/eller av
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Frågestunden är begränsad till 20 min”
3. Kommunfullmäktige kompletterar sin arbetsordning med följande:
”Folkbokförd medborgare har rätt att enskilt väcka förslag i Kommunfullmäktige,
s.k Medborgarförslag. Den folkbokförde medborgaren som har väckt ett
medborgarförslag har rätt att yttra sig i ärendet när det behandlas vid
Kommunfullmäktiges sammanträde. Beredningsreglerna i Kommunallagen kap 5
§§ 26-28 samt §§ 32-34 gäller medborgarförslag”.
3. Kommunfullmäktige beslutar komplettera KS delegeringsordning, allmänna
ärenden punkt 19 att gälla även medborgarförslag.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utvärdering ska ske inför nästa mandatperiod.
___
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KS § 103

KS0270/07

Svar på motion från Börje Ohlsson (SD) angående ny länsväg SkepplandaLödöse
Sverigedemokraterna har genom Börje Ohlsson inlämnat en motion där man föreslår
Ale kommunfullmäktige
- att kräva att Vägverket gör en ny rakare väg mellan Skepplanda och Lödöse station.
- att trafikplatsen i Grönnäs utgår till förmån för Alvhem – Lödöse.
- att en översyn av övriga vägar i Ale kommun sker och satsning på länsvägarna i
kommunen prioriteras hädanefter
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att Ale kommun genom politiska beslut
fastställts att Vägverkets förslag på placering av trafikplats i Grönnäs accepteras.
Dessutom har avtal tecknats med Vägverket och Lilla Edets kommun om utbyggnad
av avfartsmöjlighet för norrifrån kommande trafik och påfart söderut på E45 nära
tågstationen i Lödöse. Nuvarande E45 kommer att utgöra lokalväg med GC- möjlighet
i området.
Ale kommun har för Vägverket Samhälle starkt påtalat behov av upprustning av det
allmänna vägnätet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-05-07
Handläggare: Håkan Spång, administrativ chef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
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KS § 104

KS0044/08

Svar på motion från Åsa Kasimir Klemedtsson (MP), Ingmarie Torstensson (V)
och Willy Kölborg (S) om ökad HBT-kompetens i Ale kommun
Bakgrunden till att motionen lagts är att RFSL 2006 gjorde en rikstäckande
undersökning om hur det är att leva som homosexuell, bisexuell eller transsexuell (hbt)
i Sveriges 290 kommuner. Ett antal variabler som påverkar hbt-personers livssituation
undersöktes och Ale kommun hamnade på 90:e plats när dessa räknades ihop. När det
gäller de kommunala verksamheterna fick dock Ale kommun mycket låga betyg.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att:
1. Utbilda förtroendevalda i fullmäktige och samtliga nämnder om hbt-personers
livssituation och hur den påverkas av den kommunala verksamheten.
2. Utbilda alla kommunala chefer om hur man skapar arbetsplatser där alla,
oavsett sexuell läggning, kan vara öppna med sin sexualitet och ges samma
möjligheter att trivas på sitt arbete
3. Utbilda alla anställda i kommunen om hbt-personers livssituation och hur
denna påverkas av att vara brukare av den kommunala verksamheten.
4. Se över kommunens jämställdhetsplan så att den på relevant sätt inkluderar
sexuell läggning och könsidentitet samt beakta hbt-perspektivet när
kommunens övriga styrdokument revideras.
5. Se över kommunala blanketter så att de inte förutsätter två föräldrar av olika
kön.
Motionen föreslås bifallas med upplägget att arbete med att se över styrdokument och
blanketter påbörjas omedelbart och att utbildningsinsatserna, som måste prioriteras i
förhållande till andra angelägna kompetensutvecklingsinsatser, sprids ut under en
längre period.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Sven-Olof Frisk, 2009-05-06
Handläggare: Sven-Olof Frisk, personalchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen
2. Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att Kommunfullmäktige bifaller
motionen att kommunstyrelsens förvaltning ser över kommunens styrdokument
samt att i samverkan med respektive förvaltning se över kommunala blanketter
utifrån motionens intentioner.
3. Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att Kommunfullmäktige bifaller
motionen att Kommunstyrelsens förvaltning under 2009-2011 inom ramen för
gällande budget samordna utbildningsinsatser för politiker och chefer för att nå
ökad hbt-kompetens i Ale kommun.
___
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Yrkande
Jan Skog yrkar avslag på arbetsutskottets beslutsförslag.
Ingela Nordhall tillstyrker Jan Skogs yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets förslag och dels på Jan Skogs
avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att Kommunfullmäktige bifaller
motionen att kommunstyrelsens förvaltning ser över kommunens styrdokument
samt att i samverkan med respektive förvaltning se över kommunala blanketter
utifrån motionens intentioner.
2. Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att Kommunfullmäktige bifaller
motionen att Kommunstyrelsens förvaltning under 2009-2011 inom ramen för
gällande budget samordna utbildningsinsatser för politiker och chefer för att nå
ökad hbt-kompetens i Ale kommun.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen
Reservation
Jan Skog, Ingela Nordhall och Kjell Klerfors reserverar sig mot beslutet till förmån för
Jan Skogs yrkande.
___
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KS § 105

KS0231/08

Svar på motion från Jan Skog (M), Rose-Marie Fihn (FP), Sune Rydén (KD)
och Roland Wall (C) om skolbibliotek och biblioteksplan
Jan Skog(m), Rose-Marie Fihn (fp), Sune Rydén (kd) och Roland Wall (c) har lämnat in
en motion, daterad 2008-11-11, om bibliotekens öppethållande, skolbibliotek och
biblioteksplan.
Motionärerna föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att bibliotekens
öppethållande och servicenivå under 2009 skall ligga på samma nivå som gällde 200801-01 och att Utbildnings- och kulturnämnden tilldelas de resurser som krävs, max 700
000 kronor. Motionärerna föreslår samtidigt att Kommunfullmäktige ska besluta att
om beslutet om att dra in bokbussen fullföljs, så ska barn vid förskolor som förlorar
bokbussbesöken och därmed biblioteksupplevelsen från och med år 2009 som
ersättning erbjudas åtta besök per år i en lämplig biblioteksmiljö och att Utbildningsoch Kulturnämnden tilldelas de resurser som krävs för att täcka kostnaderna för 2009,
max 50 000 kronor. Motionärerna föreslår även att biblioteksplanen tas upp för
godkännande i Kommunfullmäktige och därefter fungerar som styrande dokument för
biblioteksverksamheten.
Utbildnings- och kulturnämnden har genomfört åtgärden för att i ett pressat
ekonomiskt läge anpassa verksamheten till de budgetramar som gäller.
Enligt antaget styrdokument ska planer antas av kommunstyrelse eller facknämnd.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-04-24
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
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KS § 106

KS0036/09

Ansökan om investeringsanslag för datorer på Ale gymnasium
Av pedagogiska skäl föreslår Utbildnings- och kulturnämnden att från och med
höstterminen 2009 ska samtliga elever som antagits på nationellt program eller
specialutformat program i årskurs 1 få tillgång till bärbar dator under hela sin skoltid
på Ale gymnasium.
Ärendet föredrogs i Kommunstyrelsen 17 mars men återremitterades till
kommunstyrelsens förvaltning för ytterligare beredning. En förnyad genomgång har
gjorts tillsammans med förvaltningen och IT-avdelningen för att finna en finansiering
för projektet inom den budgetram som finns.
Leasing ska enligt kommunens finanspolicy och ekonomiska riktlinjer i strategisk plan
hanteras som en investering. Eftersom projektet inte var formulerat eller ansökt om då
investeringsbudgeten togs begär Utbildnings- och kulturnämnden en utökad
investeringsram för leasing av datorer.
Med ca 200 elever i årskurs 1 motsvarar det en investeringsutgift på 1 000 tkr per år
under den period som projektet genomförs. Kostnaden, enligt bifogad
investeringskalkyl, blir 178 tkr år 2009, 603 tkr år 2010, 1 030 tkr år 2011 och därefter
1 278 tkr årligen. Detta finansieras genom att en halvtidstjänst som IT-pedagog
försvinner och genom att Utbildnings- och kulturförvaltningen minskar sina
kapitalkostnader genom att minska inköp av fasta datorer med 800 tkr per år 2009 och
2010 samt med 550 tkr 2011 och 700 tkr 2012.
Projektet med bärbara datorer till eleverna på gymnasiet är en viktig del i Utbildningsoch kulturförvaltningens strävan att skapa en attraktiv gymnasieskola. Investeringen
finansieras genom de besparingsförslag som förvaltningen presenterat.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-04-30
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beviljar Utbildnings- och kulturnämnden ett årligt
investeringsanslag om 1 000 tkr för leasing av bärbara datorer för de år One-toone projektet drivs.
2. Kommunfullmäktige minskar Utbildnings- och kulturnämndens beviljade
investeringsram med 800 tkr per år för åren 2009 och 2010 samt med 550 tkr år
2011 och 700 tkr år 2012.
___
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Yrkande
Ingela Nordhall yrkar avslag på arbetsutskottets beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels på Ingela
Nordhalls avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
beslutsförslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar Utbildnings- och kulturnämnden ett årligt
investeringsanslag om 1 000 tkr för leasing av bärbara datorer för de år One-toone projektet drivs.
2. Kommunfullmäktige minskar Utbildnings- och kulturnämndens beviljade
investeringsram med 800 tkr per år för åren 2009 och 2010 samt med 550 tkr år
2011 och 700 tkr år 2012.
Reservation
Ingela Nordhall reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
___
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KS § 107

KS0002/09

Uppföljningsrapport 2, 2009-04-30 med Helårsprognos 2009
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.
I samband med uppföljningsrapport 2 föreslås att nämnderna tillförs kompensation
för löneavtal 2009 med totalt 23,9 Mkr enligt bilaga. Rapporten har baserats på den
föreslagna justeringen.
Det ekonomiska resultatet per april uppgår till –181 tkr. Eftersom kompensationen för
löneavtalet budgetmässigt fördelas jämnt är periodens resultat i själva verket 5,3 Mkr
sämre.
Uppföljningsrapporten bygger på senaste skatteprognoserna från SKL (09:25 och
09:27). Sedan budgetbeslutet i december har skatteprognosen nu försämrats med 33,4
Mkr. För att möta denna försämring måste kommunens reserv på 8 Mkr under
Särskilda insatser, målgruppsreserven på 13 Mkr och de lägre arbetsgivaravgifterna, 13
Mkr, balansera denna försämring.
Nämnderna prognostiserar sammantaget ett underskott på drygt 20 Mkr som till stor
del beror på tidsförskjutning i nämndernas omställningsarbete. Löneavtal 2009
inklusive konsekvenser för semesterlöneskulden beräknas ge ett budgetmässigt
överskott på 6 Mkr. Detta kan endast till en mindre del kompensera nämndernas
negativa prognoser. Helårsprognosen för 2009 är därför en negativ budgetavvikelse på
–13,5 Mkr.
Förvaltningen redovisar ett antal åtgärder och förslag för att dämpa kommunens
kostnader. Förvaltningen anser även att ett antal politiska prioriteringar av
övergripande karaktär behöver göras för att undvika ett underskott i bokslutet samt
även för att klara de prognoser som finns över kraftigt minskade skatteintäkter 2010 i
förhållande till budgeterad nivå.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-05-14
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen överför från kommunens centrala lönereserv 23 855 tkr som
kompensation för löneavtal 2009 med 12 265 tkr till Barn- och ungdomsnämnden,
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7 434 tkr till Vård- och omsorgsnämnden, 2 437 tkr till Utbildnings- och
kulturnämnden, 938 tkr till Kommunstyrelsen, 311 tkr till Tekniska nämnden och
470 tkr till Miljö- och byggnämnden.
2. Kommunstyrelsen överför från kommunens centrala lönereserv sammantaget 2
235 tkr med ett engångsbelopp under 2009 som kompensation för löneavtalets
effekter på semesterlöneskulden med 1 032 tkr till Barn- och ungdomsnämnden,
735 tkr till Vård- och omsorgsnämnden, 273 tkr till Utbildnings- och
kulturnämnden, 126 tkr till Kommunstyrelsen, 40 tkr till Tekniska nämnden och 30
tkr till Miljö- och byggnämnden.
3. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra särskild inköpsprövning samt särskild
anställningsprövning i hela Ale kommuns organisation innebärande att alla
beslutsnivåer generellt lyfts en nivå i enlighet med redovisat förslag. Åtgärderna
gäller fr o m 2009-06-08 och tills vidare under året.
4. Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisat förslag till omställningsprogram.
5. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och förvaltningar till stor
återhållsamhet med anledning av den ekonomiska situationen.
6. Kommunstyrelsen uppdrar till de nämnder som prognostiserar underskott att
kraftfullt driva sitt omställningsarbete samt att dessa nämnder ska lämna en
månatlig kortfattad ekonomisk rapport till kommunstyrelsen.
7. Kommunstyrelsen uppdrar åt Barn- och ungdomsnämnden, Vård- och
omsorgsnämnden, Utbildnings- och kulturnämnden samt Tekniska nämnden att till
Kommunfullmäktige den 15 juni 2009 redovisa respektive nämnds prognos för
2009 och eventuella förslag på förändring av Kommunfullmäktiges mål och
uppdrag till nämnden. Nämndprognoserna ska före Kommunfullmäktiges
sammanträde vara behandlade och protokollförda i arbetsutskott eller nämnd.
8. Kommunstyrelsen noterar att gällande ekonomistyrningsregler i strategisk plan
reglerar de frågor angående överföring av eventuella underskott från 2009 som
väckts av Barn- och ungdomsnämnden respektive Vård- och omsorgsnämnden.
9. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens förvaltning att i anslutning till
revideringen av 2010 års budget göra en översyn av den målgruppsbaserade
resursfördelningsmodellen vad avser beräkningsmodellen för försörjningsstöd.
10. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av uppföljningsrapport 2 samt de
uppdrag som Kommunstyrelsen givit nämnderna.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen överför från kommunens centrala lönereserv 23 855 tkr som
kompensation för löneavtal 2009 med 12 265 tkr till Barn- och ungdomsnämnden,
7 434 tkr till Vård- och omsorgsnämnden, 2 437 tkr till Utbildnings- och
kulturnämnden, 938 tkr till Kommunstyrelsen, 311 tkr till Tekniska nämnden och
470 tkr till Miljö- och byggnämnden.
2. Kommunstyrelsen överför från kommunens centrala lönereserv sammantaget 2
235 tkr med ett engångsbelopp under 2009 som kompensation för löneavtalets
effekter på semesterlöneskulden med 1 032 tkr till Barn- och ungdomsnämnden,
735 tkr till Vård- och omsorgsnämnden, 273 tkr till Utbildnings- och
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8.
9.

kulturnämnden, 126 tkr till Kommunstyrelsen, 40 tkr till Tekniska nämnden och 30
tkr till Miljö- och byggnämnden.
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra särskild inköpsprövning samt särskild
anställningsprövning i hela Ale kommuns organisation innebärande att alla
beslutsnivåer generellt lyfts en nivå i enlighet med redovisat förslag. Åtgärderna
gäller fr o m 2009-06-08 och tills vidare under året.
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisat förslag till omställningsprogram.
Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och förvaltningar till stor
återhållsamhet med anledning av den ekonomiska situationen.
Kommunstyrelsen uppdrar till de nämnder som prognostiserar underskott att
kraftfullt driva sitt omställningsarbete samt att dessa nämnder ska lämna en
månatlig kortfattad ekonomisk rapport till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen uppdrar åt Barn- och ungdomsnämnden, Vård- och
omsorgsnämnden, Utbildnings- och kulturnämnden samt Tekniska nämnden att till
Kommunfullmäktige den 15 juni 2009 redovisa respektive nämnds prognos för
2009 och eventuella förslag på förändring av Kommunfullmäktiges mål och
uppdrag till nämnden. Nämndprognoserna ska före Kommunfullmäktiges
sammanträde vara behandlade och protokollförda i arbetsutskott eller nämnd.
Kommunstyrelsen noterar att gällande ekonomistyrningsregler i strategisk plan
reglerar de frågor angående överföring av eventuella underskott från 2009 som
väckts av Barn- och ungdomsnämnden respektive Vård- och omsorgsnämnden.
Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens förvaltning att i anslutning till
revideringen av 2010 års budget göra en översyn av den målgruppsbaserade
resursfördelningsmodellen vad avser beräkningsmodellen för försörjningsstöd.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av uppföljningsrapport 2 samt de
uppdrag som Kommunstyrelsen givit nämnderna.
___
Exp:
Samtliga nämnder
Helene Ramert
Sten Åhrman
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KS § 108

KS0019/08

Förändrad tidplan för beslut om budgetramar för 2010
Av den strategiska planen framgår att Kommunfullmäktige i juni 2009 ska se över
budgetramarna för år 2010 med anledning av att en ny befolkningsprognos tagits fram.
Den dramatiskt försämrade konjunkturen har inneburit att kommunens
prognostiserade skatteintäkter minskat med 33,4 Mnkr år 2009 och 45,8 Mkr år 2010.
För att få ett säkrare underlag för budgetbeslutet föreslås att vi inväntar den
skatteprognos som lämnas i augusti och budgetbeslutet senareläggs och tas i
september.
Förvaltningens bedömning är att fullmäktige bör invänta utfallet av skatteprognosen i
augusti innan budgetramarna för år 2010 ändras.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-05-12
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige beslutar att beslut om skattesats, resultat- och balansbudget,
ekonomistyrregler och ramändringar med anledning av målgruppsförändringar för
år 2010 fattas vid Kommunfullmäktiges möte i september år 2009.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att beslut om skattesats, resultat- och balansbudget,
ekonomistyrregler och ramändringar med anledning av målgruppsförändringar för
år 2010 fattas vid Kommunfullmäktiges möte i september år 2009.
___
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KS § 109

KS0043/09

Omdisponering av investeringsanslag för ny förskola i Nödinge
I 2009 års budget finns medel anslagna för ny- och ombyggnad av skolor och
förskolor. Anslaget belopp är ”fetmarkerat” i budgeten varför kommunstyrelsens
medgivande till att ianspråkta anslaget erfordras.
Av 2009 års anslag har under 2008 ianspråktagits 2,1 mnkr för förprojektering av
Båtsmans förskola i Älvängen och av Lillgårdens förskola i Nödinge (KF § 139, 200810-27). Överföring av 5,7 mnkr från 2010 till 2009 har beviljats för att färdigställa
Båtsmans förskola (KF § 43, 2009-02-23), och överföring av 2 mnkr från 2010 till
2009 har begärts för ombyggnad av Nolskolan. För att kunna bygga Lillgårdens
förskola krävs att resterande belopp av 2010 års anslag tas i anspråk liksom hela 2011
års anslag på 20 mnkr och 10,1 mnkr av 2012 års anslag.
Fastighetsavdelningen har genomfört en förstudie och upprättat en kalkyl som visar på
en investeringsutgift på 35 088 tkr för ett passivhus med en årlig driftkostnad på 2 398
tkr.
Motsvarande investeringsutgift för en traditionell byggnad är 32 529 tkr med en årlig
driftkostnad på 2 332 tkr.
Den ökade årliga driftkostnaden utgör en väsentlig kostnadsökning varför Barn- och
ungdomsnämnden bör tillfrågas om hur den ska finansieras.
Förvaltningens bedömning är att medel bör omfördelas så att Lillgårdens förskola kan
byggas även om Barn- och ungdomsnämnden måste tillföras medel för att kunna driva
den.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-05-05
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen medger att investeringen ”Ny- och ombyggnad av skolor och
förskolor” får användas för nybyggnad av Lillgårdens förskola.
2. Kommunfullmäktige medger att 5,0 mnkr av 2010 års anslag överförs till 2009 av
investeringsanslaget ”Ny- och ombyggnad av skolor och förskolor” samt att 20,0
mnkr av 2011 års anslag och 10,1 mnkr av 2012 års anslag överförs till år 2010.
___
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BESLUT
1. Kommunstyrelsen medger att investeringen ”Ny- och ombyggnad av skolor och
förskolor” får användas för nybyggnad av Lillgårdens förskola.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige medger att 5,0 mnkr av 2010 års anslag överförs till 2009 av
investeringsanslaget ”Ny- och ombyggnad av skolor och förskolor” samt att 20,0
mnkr av 2011 års anslag och 10,1 mnkr av 2012 års anslag överförs till år 2010.
___
Exp:
Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Helene Ramert
Sten Åhrman
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KS § 110

KS0116/09

Ansökan från Alebacken om investeringsbidrag för bygge av ny lift
Alebacken Sportklubb ansöker om ett investeringsbidrag på 4 000 000 kr (exkl. moms)
för bygge av en ny lift i skidbacken i Alafors. Denna summa inkluderar förutom
kostnaderna för lift även kostnader för framdragning av elkraft samt markarbeten. Den
nya liften skall byggas på kommunal mark och önskan från klubben är att Ale
kommun köper in lift inklusive markarbeten och framdragning av elkraft. Klubben är
villig att betala 25 – 30 % av sin årliga vinst på mellanskillnaden av kommunens
ersättning för deponerade massor och investeringsutgiften för liften.
Kommunen har genom beslut ställt sig bakom höjningen av Alebacken och
ombyggnad av området. Kommunen äger marken på vilken liften skall uppföras.
Nuvarande lift är i dåligt skick och behöver bytas ut. Den nya liften har väsentligt
högre kapacitet och en lift är en förutsättning för att den höjda backen ska kunna
nyttjas. Verksamheten i backen vänder sig till barn- och ungdomar och har också
uppmärksammats i media. Genom att erbjuda möjligheter till en aktiv fritid för barnoch ungdomar ökar det sannolikt kommunens attraktionskraft både för boende och
turister.
Eftersom kommunen nu befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge med kraftigt
vikande skatteprognoser är det dock nödvändigt med mycket hårda prioriteringar.
Kommunens kärnverksamhet utsätts för en kraftig förändring och detta beslut kan
bara avgöras i en politisk prioritering av kommunens långsiktiga utveckling.
Kommunstyrelsens förvaltning överlämnar därför ärendet till politiskt avgörande.
Om uppförande av en ny lift prioriteras i enlighet med klubbens förslag ser
kommunstyrelsens förvaltning tre alternativa möjligheter att lösa frågan. En
utgångspunkt i samtliga alternativ är att klubben inte på egen hand och utan
kommunens medverkan kan lösa finansieringen.
Alternativ 1. Kommunen köper den nya liften och uppdrar till klubben att svara för
driften.
Kommunen äger marken och ur denna aspekt är det lämpligt att kommunen även
köper in liften. Vid en sådan överenskommelse måste villkoren för arrende, försäkring
och övriga frågor närmare fastställas. Kommunen måste även följa LOU i sin
upphandling
Alternativ 2. Kommunen beviljar klubben ett lån för att köpa in liften.
Alternativ 3. Kommunal borgen för klubbens lån för att köpa liften.
Både alternativ 2 och 3 kan kombineras med ett kommunalt investeringsbidrag
motsvarande delar av den ersättning kommunen får för de överskottsmassor som
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bygger upp den höjda backen. Ersättningen kommunen får från Peab ska dock även
finansiera asfaltering av den nya vägen till området. Det kan vara möjligt för klubben
att ansöka om medel från Leader om klubben gör investeringen i ny lift. Ett eventuellt
kommunalt lån eller borgensåtagande bör då minskas med den summa som klubben
beviljas.
Samtliga alternativ förutsätter att de myndighetstillstånd som krävs erhålls i form av
bygglov och eventuellt andra tillstånd innan kommunen tar ett ekonomiskt ansvar för
en ny lift.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-05-15
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Ingela Nordhall meddelar att hon avvaktar med ställningstagande till
Kommunfullmäktiges sammanträde.
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige beviljar Alebacken Sportklubb lån på 3,125 Mkr för inköp av
ny liftanläggning.
2. Kommunfullmäktige noterar att lånet på 3,125 Mkr amorteras med 150 tkr per år.
3. Kommunfullmäktige beviljar Alebacken Sportklubb ett investeringsbidrag för ny
liftanläggning på 875 tkr att finansieras ur ersättningen från Peab för deponerade
massor på fastigheten Målje 1:93.
4. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att till Kommunfullmäktige redovisa
lånehandlingar.
5. Kommunstyrelsen noterar att Miljö- och byggnämnden positiva
genomförandebeslut avseende bygglov och eventuellt andra tillstånd ska föreligga.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att till Kommunfullmäktige redovisa
lånehandlingar.
2. Kommunstyrelsen noterar att Miljö- och byggnämnden positiva
genomförandebeslut avseende bygglov och eventuellt andra tillstånd ska föreligga.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar Alebacken Sportklubb lån på 3,125 Mkr för inköp av
ny liftanläggning.
2. Kommunfullmäktige noterar att lånet på 3,125 Mkr amorteras med 150 tkr per år.
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3. Kommunfullmäktige beviljar Alebacken Sportklubb ett investeringsbidrag för ny
liftanläggning på 875 tkr att finansieras ur ersättningen från Peab för deponerade
massor på fastigheten Målje 1:93.
___
Exp:
Stig Fredriksson
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KS § 111

KS0104/09

Förslag till revidering av reglemente och egenavgifter inom färdtjänsten i Ale
kommun
Den 18 maj 2009 inför Västtrafik ett nytt prissystem för den allmänna
kollektivtrafiken vilket också påverkar egenavgiften för färdtjänsten. Ale kommuns
egenavgift för färdtjänst är kopplad till Västtrafiks gamla system med
kontantkupongpris plus ett påslag, vilket innebär att reglemente och egenavgifter
inom färdtjänsten behöver anpassas till Västtrafiks nya prissystem och baspris.
Förslag till revidering av reglemente och egenavgifter är framtagna i samarbete med
Miljö- och byggförvaltningen och i samråd med kommuner i Göteborgs- och
Sjuhäradsområdet.
Reglementet är omarbetat för att så långt som möjligt efterlikna Västrafiks regler för
allmän kollektivtrafik och följa de intentioner som beskrivs i rapporten, att resa i
Västra Götaland utan onödiga begränsningar av regler. Även de förslag på
gemensamma riktlinjer som föreslagits i samverkan med kommunerna i Göteborgsoch Sjuhäradsområdet är inarbetade i förslag till reviderat reglemente för Ale kommun.
Förvaltningen bedömer att en anpassning av Ale kommuns reglemente och
egenavgifter ska kopplas till Västtrafiks nya betal- och prissystem. De huvudsakliga
förändringar som föreslås i Ale kommuns reglemente och egenavgifter inom
färdtjänsten är:
•
•

•

Funktionshindrets varaktighet skall bedömas kvarstå i minst 3 månader (2:2)
Anpassning egenavgifterna för färdtjänst till Västtrafiks baspris samt ett
procentuellt påslag på 50% på baspris förutom inom Ale och till/från Lödöse
centrum som får ett procentuellt påslag på 25 procent (3:1)
Skolungdom mellan 7 – 20 år betalar 75 procent av baspris plus procentuellt
påslag.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-05-19
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av reglemente och
egenavgifter inom färdtjänsten i Ale kommun
2. Kommunfullmäktige beslutar att det nya reglementet samt de nya egenavgifterna
för färdtjänst införs från 1 juli 2009 och gäller tills vidare.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelsens förvaltning att utreda framtida
färdtjänstområde samt att ta fram en modell för hur ekonomin för färdtjänsten
kontinuerligt kan följas upp.
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___
Ingela Nordhall och Tore Berghamn meddelar att de avvaktar med ställningstagande
till Kommunfullmäktiges sammanträde.
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande yrkar med ändring av arbetsutskottets förslag följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av reglemente och
egenavgifter daterat 090602 inom färdtjänsten i Ale kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar att det nya reglementet samt de nya egenavgifterna
för färdtjänst införs från 1 juli 2009 och gäller tills vidare.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsens förvaltning att utreda
eventuell förändring av färdtjänstområdets omfattning samt att ta fram en modell
för hur ekonomin för färdtjänsten kontinuerligt kan följas upp.
4. Kommunstyrelsen noterar att Västtrafiks baspris inom Ale kommun för
närvarande är 38 kronor för vuxen och 29 kronor för ungdom.
Jan Skog, Kjell Klerfors och Roland Wall tillstyrker Jarl Karlssons yrkande.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av reglemente och
egenavgifter daterat 090602 inom färdtjänsten i Ale kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar att det nya reglementet samt de nya egenavgifterna
för färdtjänst införs från 1 juli 2009 och gäller tills vidare.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsens förvaltning att utreda
eventuell förändring av färdtjänstområdets omfattning samt att ta fram en modell
för hur ekonomin för färdtjänsten kontinuerligt kan följas upp.
4. Kommunstyrelsen noterar att Västtrafiks baspris inom Ale kommun för
närvarande är 38 kronor för vuxen och 29 kronor för ungdom.
___
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KS § 112

KS0101/08

Tillkommande kostnader för Ale Arena
Ale kommun inköpte bandyhallen på Jennylunds idrottsplats av Ale Surte Bandy AB
den 29 februari 2008. Hallen och isbanan har fått namnet Ale Arena.
I samband med köpet tecknade kommunen och bolaget ett hyresavtal gällande Ale
Arena. Detta hyresavtal löper ut 2009-12-30. För att hyresförhållandet skall fortsätta
krävs att ett nytt hyreskontrakt från och med 2010-01-01 är tecknat senast 2009-09-30.
Överläggningar angående det fortsatta hyresförhållandet pågår mellan bolaget och
kommunen.
Bolaget har i samband med omförhandling av hyresvillkoren anfört att den nuvarande
hyresnivån är för hög. Bolaget har alltsedan hyreskontraktet tecknades haft
likviditetsproblem och Kommunstyrelsen har i tidigare beslut KS 2008-06-10 § 127
och KS 2009-01-13 § 12 beviljat betalningsanstånd samt gjort upp om en
avbetalningsplan för bolagets hyresskuld till kommunen.
Ale Surte Bandy AB har i samband med uppförandet av bandyhallen anlagt en väg i
anslutning till Arenan. Vägen är en vändslinga för bussar och andra fordon som skall
till Arenan.
Bolaget har, såsom hyresgäst, efter det att Ale kommun förvärvade hallen uppfört en
mast för mobiltelefontrafik på Arenans tak. Bolaget har nu begärt att kommunens skall
förvärva väg och mast samt ersätta bolaget för kostnader för anlitande av vaktbolag.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att väg och mast bör ägas av fastighetsägaren
och att Ale kommun därför bör köpa dessa anläggningar av bolaget till
självkostnadspris, 248 156 kr.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-05-18
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande lämnar följande beslutsförslag:
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden investeringsanslag om 248 156 kr
att användas för tillkommande kostnader för Ale Arena.
2. Kommunstyrelsen noterar att Tekniska nämnden handlägger frågan om hyresavtal
för hallen.
3. Kommunstyrelsen noterar att Barn- och ungdomsnämnden handlägger frågan om
skötselavtal.
Jan Skog yrkar avslag på Jarl Karlssons yrkande.
Justerandes sign
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Roland Wall, Kjell Klerfors, Ingela Nordhall och Tore Berghamn tillstyrker Jan Skogs
yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition dels på Jarl Karlssons yrkande och dels på Jan Skogs
avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller Jarl Karlssons yrkande.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden investeringsanslag om 248 156 kr
att användas för tillkommande kostnader för Ale Arena.
2. Kommunstyrelsen noterar att Tekniska nämnden handlägger frågan om hyresavtal
för hallen.
3. Kommunstyrelsen noterar att Barn- och ungdomsnämnden handlägger frågan om
skötselavtal.
Reservation
Jan Skog, Roland Wall, Kjell Klerfors, Ingela Nordhall och Tore Berghamn reserverar
sig mot beslutet till förmån för Jan Skogs yrkande.
Protokollsanteckning
Torbjörn Köre (MP) tillåts av ordföranden att lämnar följande protokollsanteckning:
” Miljöpartiet de gröna beviljar Tekniska nämnden investeringsanslaget, men vill i
sammanhanget understryka vikten av god demokratisk förankring i
planeringsprocessen”
___
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KS § 113

KS0321/01

Förslag om att undersöka möjligheterna till en omlokalisering av motorbana
från Nödinge till Bohus
Kommunstyrelsens förvaltning har på uppdrag av kommunstyrelsen undersökt
möjligheten till omlokalisering av motorbanan i Nödinge. Förvaltningen lämnar nu
förslag på ett läge öster om Jennylunds ridklubb i Bohus. Fastigheten, Jennylund 1:4,
ägs av Ale kommun och är en nedlagd grusgrop som har en areal på ca 10 ha.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-04-09
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att
upprätta ett förslag till planprogram för motorbana omfattande del av fastigheten
Jennylund 1:4 som framgår av bifogad kartbilaga.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsplaneringsavdelningen att upprätta ett
exploateringskonto för det aktuella området.
Kommunstyrelsen bordlade ärendet 2009-05-12.
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och lämnar följande
beslutsförslag:
1. Kommunstyrelsen beslutar att inte upprätta ett förslag till planprogram för
motorbana omfattande del av fastigheten Jennylund 1:4.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att inte upprätta ett förslag till planprogram för
motorbana omfattande del av fastigheten Jennylund 1:4.
___
Exp:
Bohus Racing
Jörgen Sundén, samhällsplaneringsavdelningen
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KS § 114

KS0190/08

Tilläggsavtal Målje 1:93 (Alebacken)
Kommunstyrelsen godkände 2008-10-14 avtal gällande uppbyggnad av Alebacken på
fastigheten Målje 1:93. För att få önskad höjd och stabilitet på Alebacken krävs nytt
bygglov vilket PEAB Sverige AB, som är entreprenör för arbetet, ansökt om hos
miljö- och byggförvaltningen. Ansökan gäller nu etapp 2 och 3 vilket innefattar
stabilitetssäkring och höjning av Alebacken till höjden +75 meter. Vid denna
föreslagna höjning och stabilitetssäkring behövs en större markyta för att slutföra
arbetet och därmed behövs ett tilläggsavtal mellan parterna.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-04-24
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till tilläggsavtal på Målje 1:93.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna avtalet.
___
Ordföranden informerar om att det inkommit ett antal skrivelser från privatpersoner i
ärendet.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till tilläggsavtal på Målje 1:93.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna avtalet.
___
Exp:
PEAB Sverige AB
Miljö- och byggförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Barn- och ungdomsförvaltningen/fritid
Föreningen Alebacken
Föreningen Ale 90
Alafors IF
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KS § 115

KS0101/09

Förvärv av del av fastigheten Utby 3:116
Fastigheten Utby 3:116 har ett skifte som sträcker sig in i exploateringsområdet
Kronogården. Det är av stor vikt och underlättar planeringen om all mark som behövs
för exploateringen ägs av kommunen. Efter förhandling med fastighetsägaren har ett
förslag till överenskommelse om fastighetsreglering tagits fram som i ett första steg
innebär att kommunen köper ca 2,8 ha av fastigheten för 600 000 kronor motsvarande
ett råmarksvärde om ca 20 kr/kvm. Fastighetsägaren behåller ett område om ca 0,4 ha
som i kommande detaljplan ska planläggas för fyra villatomter. När detaljplan antagits
är kommunen i steg 2 skyldig att köpa dessa fyra tomter för 500 000 kr/st
motsvarande ett marknadsmässigt tomtpris med hänsyn till att kommunen får bekosta
den infrastruktur som tomterna kräver. Kostnaderna för markförvärvet ingår i den
kalkyl som ligger till grund för det markpris som bestämts i det samarbetsavtal
kommunen har med Skanska och Veidekke såsom exploatörer i Kronogården.
Steg 2 i överenskommelsen kommer att kräva kompletterande överenskommelser.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-04-29
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till överenskommelse om
fastighetsreglering vari kommunen förvärvar ca 2,8 ha av Utby för 600 000 kronor
och utfäster sig att när detaljplan antagits köpa ytterligare fyra villatomter för 500
000 kronor/st.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna överenskommelsen.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till mark- och exploateringsansvarig att upprätta och
teckna de kompletterande överenskommelser som krävs för att få till stånd köpet
av de fyra villatomterna.
4. Kommunstyrelsen belastar exploateringskonto 4106, Kronogården, med
köpeskillingen och övriga med förvärvet förenade kostnader.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till överenskommelse om
fastighetsreglering vari kommunen förvärvar ca 2,8 ha av Utby för 600 000 kronor
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och utfäster sig att när detaljplan antagits köpa ytterligare fyra villatomter för 500
000 kronor/st.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning
underteckna överenskommelsen.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till mark- och exploateringsansvarig att upprätta och
teckna de kompletterande överenskommelser som krävs för att få till stånd köpet
av de fyra villatomterna.
4. Kommunstyrelsen belastar exploateringskonto 4106, Kronogården, med
köpeskillingen och övriga med förvärvet förenade kostnader.
___
Säljaren
Ekonomichefen
Lars Lindström, samhällsplaneringsavdelningen
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KS § 116

KS0087/09

Förslag till yttrande över Energiplan 2009 för Kungälvs kommun
Kungälvs kommun har översänt förslag till Energiplan 2009 för yttrande. Synpunkter
på energiplanen skall vara Kungälvs kommun tillhanda senast den 1 juni 2009.
Syftet med energiplanen är att åstadkomma en effektiv och resurssnål energi- och
transportanvändning baserad på förnybara energikällor.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-04-30
Handläggare: Annika Friberg, miljöplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande över förslag till Energiplan för
Kungälvs kommun
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören eller deras ersättare att underteckna yttrandet
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande över förslag till Energiplan för
Kungälvs kommun
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören eller deras ersättare att underteckna yttrandet
___
Exp:
Kungälvs kommun
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KS § 117

KS0061/09

Ombyggnad av dagverksamheten i Krokstorp
I 2009 års budget finns medel anslagna för ”Om- eller nybyggnad av dagverksamheten
i Krokstorp”. Anslaget belopp är ”fetmarkerat” i budgeten varför kommunstyrelsens
medgivande till att ianspråkta anslaget erfordras.
Olika förslag till genomförande har studerats och nämnden har valt det förslag som
genererar lägst driftskostnader per år. Detta innebär att ett träningskök byggs om till
tvättstuga och att en av kommunen ägd och tomställd paviljong flyttas och anpassas
till dagverksamhetens krav, allt till en investeringskostnad av 1,0 mkr och en årlig
driftskostnad på 151 tkr.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-03-26
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår att 1 mkr av anslaget ”Om- eller nybyggnad av
dagverksamheten i Krokstorp” får utnyttjas för ombyggnation.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen föreslår att 1 mkr av anslaget ”Om- eller nybyggnad av
dagverksamheten i Krokstorp” får utnyttjas för ombyggnation.
___
Exp:
Vård- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Helene Ramert
Sten Åhrman
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KS § 118

KS0034/08

Avtalskategorier inom Ale kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit till kommunjuristen att klargöra vilka
avtalstyper kommunen hanterar och vilken nämnd som har ansvaret för
avtalsskrivandet.
Under våren 2009 har Ale kommun börjat använda LIS- modulen ”Avtalsdatabas”.
Detta är en databas där samtliga aktuella avtal skall föras in. Det finns en avtalsdatabas
för respektive nämnd, d.v.s. sex stycken. Samtliga användare i Ale kommun har från
den 1 april 2009 s.k. ”tittbehörighet” i alla sex databaser.
Syftet med att samla kommunens avtal i databaserna är att avtalen blir lättare att hitta
men också att det i systemet finna automatiska bevakningsrutiner för uppsägningar,
betalningar och översyn av avtalen. Samliga förvaltningar arbetar mycket aktivt med att
lägga in sina avtal i databaserna.
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att avtalsskrivning är något som
framgent bör kunna samordnas i större utsträckning än vad som görs idag. Avtal som
innebär ekonomiska förpliktelser för kommunen bör slutas på lägst
förvaltningschefsnivå.
Inför kommande mandatperiod skall nämndernas reglementen ses över. Även
nämndernas kompetens, både rättslig och faktisk, med avseende på avtalsskrivning
skall då utredas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-05-05
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunjuristen att vid kommande revision av
nämndernas reglementen ta hänsyn till vad som framkommit i ärendet.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunjuristen att vid kommande revision av
nämndernas reglementen ta hänsyn till vad som framkommit i ärendet.
___
Exp:
Samtliga nämnder, Eva-Marie Ekman, kommunjurist
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KS § 119

KS0053/09

Begäran om inlösen av fastighet, Aspvägen 12, Alafors
Lena Bergström, ägare till fastigheten Brandsbo 1:150 med adress Aspvägen 12,
Alafors, har i skrivelse till Ale kommun begärt att kommunen skall lösa in densamma.
Lena Bergström menar att kommunen har skyldighet att lösa in fastigheten eftersom
den inte går att sälja p.g.a. skredrisk. Enligt Lena Bergström har kommunen underlåtit
att informera fastighetsägarna om denna förhöjda risk som finns i området. Hade Lena
Bergström känt till detta då hon köpte fastigheten för 5 år sedan skulle hon inte ha
köpt densamma
Aktuellt område bebyggdes år 1968 och detaljplanen antogs 1 mars 1966, § 18
Starrkärrs kommun. Efter det att sättningar på fastighet mot bäckravin skett
genomfördes geotekniska undersökningar i området åren 1983- 1985 varvid Statens
Geotekniska Institut (SGI) bedömde att risken för en större utglidning ansågs vara
relativt ringa. En lokal utglidning av själva släntytan kunde dock inte uteslutas. SGI:s
rekommendation vid undersökningen var att mätningarna skulle fortsätta.
Miljö- och byggförvaltningen har 2009-03-05 låtit SGI göra en geoteknisk bedömning
av fastigheten Brandsbo 1:150 för att utröna huruvida akut skredrisk förelåg. SGI:s
sammanfattande förslag av undersökningen var att detaljerade stabilitetsutredningar
skulle utföras för hela området men att det inte föreligger någon akut risk för skred.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-05-11
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Ordföranden informerar om att informationsmöte till berörda har hållits den 1 juni.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran om inlösen av fastigheten Brandsbo
1:150 med adress Aspvägen 12, Alafors.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att sluta
avtal med fastighetsägarna i berört område om att ansöka om bidrag till
stabilitetsförstärkande åtgärder samt avtal med berörda fastighetsägare angående
deras ansvar för de kostnader som ej täcks av statliga bidrag. Avtal mellan
kommunen och samtliga berörda fastighetsägare krävs för att kommunen skall
söka statliga bidrag.
___
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BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran om inlösen av fastigheten Brandsbo
1:150 med adress Aspvägen 12, Alafors.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att sluta
avtal med fastighetsägarna i berört område om att ansöka om bidrag till
stabilitetsförstärkande åtgärder samt avtal med berörda fastighetsägare angående
deras ansvar för de kostnader som ej täcks av statliga bidrag. Avtal mellan
kommunen och samtliga berörda fastighetsägare krävs för att kommunen skall
söka statliga bidrag.
___
Exp:
Lena Bergström
Bent Asmussen
Eva-Marie Ekman
Miljö- och byggförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

42(44)

Sammanträdesdatum
2009-06-02

KS § 120
Delgivningar
Cirkulär
Cirkulär 09:30 - Ny skrift Löneavtalet i praktiken
Diverse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Årsredovisning från Gryning vård AB
Ekonomisk rapport för Västtrafik AB
Vår verksamhet 2008-2009 – Länsstyrelsen i Västra Götaland
Skriften ”Valfrihetssystem för nybörjare och andra nyfikna”
Skolinspektionens uppföljning av regelbunden tillsyn i Ale kommun.
Skrivelse från SKL Kommentus.
SKLs rapport för lokal nivå i internationellt klimatarbete.
SKLs skrift om ”Fallskador – en sammanfattning av en
kunskapsöversikt om fallskador”

BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

43(44)

Sammanträdesdatum
2009-06-02

KS § 121

KS0095/09

Delegeringsbeslut 2009
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 2009-05-05 § 83
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-05-19 §§ 84-108
Kommunstyrelsens personalutskott
Kommunstyrelsens personalutskott 2009-05-12 § 3-4
Ekonomiärende
Ekonomichefens beslut om upptagande av lån från Kommuninvest.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisade delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

44(44)

Sammanträdesdatum
2009-06-02

§ 122
Trevlig sommar
Ordföranden önskar ledamöter, ersättare och tjänstemän en skön sommar och tackar
för gott samarbete hittills i år.
1:e vice ordförande önskar ordföranden desamma.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

