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KS § 80
Informationsärende
a) Uppföljningsrapport 2, 2008-04-30
Stig Fredriksson, kommundirektör informerar om uppföljningsrapport 2 per den
2008-04-30.
b) Entreprenörskap som en tillväxtfaktor
Professor Roger Mumby-Croft från Warvic University i England talar vikten av
entreprenörskap i ett framtida samhälle.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 81
Information från Kommunalråden och Kommundirektören
Kommunalråden Jarl Karlsson (s) och Jan Skog (m) och kommundirektör Stig
Fredriksson informerar om aktuella ärenden.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 82

Dnr KS0082/08

Strukturstudie Älvängen
På uppdrag av Styrgruppen för samhällsutveckling har kommunförvaltningen i
samverkan arbetat fram en strukturstudie för Älvängen. I direktiven för uppdraget sägs
att det behövs en ny samlad bild av hur kommunen vill se en framtida struktur i
centrala Älvängen och att studien ska arbeta med ett tidsperspektiv som sträcker sig
fram till år 2020. Studien ska ses som ett idédokument med målet att inspirera och ge
underlag för utvecklingen av de centrala delarna av Älvängen. Under arbetets gång har
omfattande samråd och dialog genomförts med intressenter och invånare i Älvängen.
Studien har också varit utställd för att ge möjlighet att lämna synpunkter.
Avsikten är att studien ska ligga till grund för ett antal olika initiativ för att utveckla
Älvängen som bostads- och serviceort. Studien redovisar sju principer som
utgångspunkter för det fortsatta arbetet. Ale kommun har en central roll i
genomförandet men detta kräver också att många andra aktörer medverkar på olika
sätt. En fortsatt dialog och marknadsföring av Älvängen möjligheter är en viktig del av
genomförandet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson, kommundirektör, 2008-04-28.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige godkänner ”Strukturstudie för Älvängens centrum” som idéoch planeringsunderlag för den fortsatta utvecklingen av Älvängen.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta initiativ och driva
genomförandet i enlighet med strukturstudiens intentioner och principer.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta initiativ och driva
genomförandet i enlighet med strukturstudiens intentioner och principer.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner ”Strukturstudie för Älvängens centrum” som idéoch planeringsunderlag för den fortsatta utvecklingen av Älvängen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Ordföranden tillåter Tore Berghamn (fp) göra följande protokollsanteckning: ”I det
fortsatta arbetet ska el, va och fjärrvärme beaktas”.
___
Exp:
Stig Fredriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 83

Dnr KS0077/08

Översyn av investeringsbudgeten 2008
Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-25 KF § 20 att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att genomföra en översyn av investeringsbudgeten för 2008-2010 och att redovisa
detta senast i anslutning till uppföljningsrapporten för första tertialet.
Investeringsbudgeten för år 2008 uppgår till 87 866 kkr enligt ”Investeringsplan 20082010”. Efter tidigare beslut om överföring av ej förbrukade investeringsanslag från
2007 och tilläggsanslag avseende inköp av Bandyhall och Ismaskin uppgår
investeringsvolymen till 100 285 kkr.
Kommunstyrelsens förvaltning har genom beredning i kommunens ledningsgrupp
(KLG) och i kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanat förvaltningarna att se över
sina investeringsbehov för 2008 i syfte att begränsa investeringsvolymen. På grund av
att många projekt redan är påbörjade och/eller att tiden är för kort för att åstadkomma
alternativa lösningar har det inte varit möjligt att lämna förslag till förändringar för år
2008. Om nämnderna senare under året upptäcker nya eller förändrade behov får detta
handläggas separat.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-04-14
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige fastställer 2008 års investeringsvolym till 100 285 kkr.
2. Kommunstyrelsen markerar med fetstil objektet ”Utrustning Gymnasieprogram”
(2 494 kkr) samt noterar att objektet ”Surte Brandstation” behålles fetmarkerad
och kräver särskilt medgivande från Kommunstyrelsen innan start.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att göra en särskild redovisning av
planerade IT-investeringar 2008 som ska redovisas till Kommunstyrelsen i juni.
___
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och att ordet
”därmed” läggs till i första beslutssatsen efter ”fetmarkerad och kräver….”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BESLUT
1. Kommunstyrelsen markerar med fetstil objektet ”Utrustning Gymnasieprogram”
(2 494 kkr) samt noterar att objektet ”Surte Brandstation” behålles fetmarkerad
och kräver därmed särskilt medgivande från Kommunstyrelsen innan start.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att göra en särskild redovisning av
planerade IT-investeringar 2008 som ska redovisas till Kommunstyrelsen i juni.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer 2008 års investeringsvolym till 100 285 kkr.
___
Exp:
Helene Ramert
Sten Åhrman
Per Wikström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 84

Dnr KS0221/07

Begäran om undantag av räddningstjänstens fordon från kravet på alkolås
Kommunfullmäktige beslutade (2007-02-26, KF § 21) att vid nyinköp av kommunala
fordon skall dessa vara utrustade med alkolås.
Samtliga fordon som räddningstjänsten förfogar över används i samband med larm
och andra insatser. De nackdelar med alkolås som i andra verksamheter innebär
smärre olägenheter, kan inom räddningstjänstens verksamhet medföra allvarliga
konsekvenser enligt stf räddningschef Joakim Hermansson. När personalen får ett
larm skyndar de sig för att komma iväg och detta medför att puls och andning ökar.
Då kan det vara väldigt svårt att andas på rätt sätt för att kunna blåsa i alkolåset. Klarar
man att blåsa rätt tar det ändå en stund innan bilen är körklar, vilket kan vara väldigt
frustrerande om det är ett larm där människors hälsa står på spel.
Tekniska nämnden har 2007-10-04 § 75 föreslagit kommunfullmäktige att undanta
räddningstjänstens fordon från krav på alkolås.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-04-11
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige undantar räddningstjänstens fordon från kravet på alkolås.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige undantar räddningstjänstens fordon från kravet på alkolås.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 85

Dnr KS0043/08

Överföring av individbeslut inom färdtjänst, riksfärdtjänst och arbetsresor från
Vård- och omsorgsförvaltningen till Miljö- och byggnämnden
Sedan 1997 är resor med färdtjänst särskild kollektivtrafik som körs med anpassade
fordon och vägverket är tillsynsmyndighet över verksamheten. För att möjliggöra
samordning av kollektivtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken lades 2005 det
ekonomiska ansvaret samt ansvaret för att planera och utveckla färdtjänsten på
Samhällsplaneringsavdelningen, SPA. Den myndighetsutövande delen har utförts av
vård- och omsorgsförvaltningens biståndsenhet.
Bedömningen är att det är av största vikt att knyta myndighetsutövningen närmre den
funktion som handhar planering och uppföljning av trafiken. Ett närmre samarbete
mellan handläggaren och planeringsansvarig ökar möjligheten till nytänkande inom
kollektivtrafikområdet samt hantering av klagomål.
På Miljö- och byggförvaltningen finns i dag myndighetsutövningen vad gäller
parkeringstillstånd samt bostadsanpassningsbidrag. Handläggningen av
bostadsanpassningsbidrag/parkeringstillstånd samt färdtjänst är sårbara tjänster.
Därför är det viktigt att säkerställa att det finns mer än en handläggare på området. En
överflyttning av tjänsten skulle tillgodose detta behov samt möjliggöra kollegialt stöd
mellan handläggarna. Dessutom skulle denna lösning möjliggöra ett ökat samarbete
mellan handläggarna och planeraren på SPA, då den fysiska placeringen ger
förutsättningar till dagliga kontakter.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-04-14
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige överför ansvaret för individbeslut inom färdtjänst,
riksfärdtjänst och arbetsresor från Vård- och omsorgsnämnden till Miljö- och
byggnämnden.
2. Kommunfullmäktige gör ett tillägg i Miljö- och byggnämndens reglementet §2
”Ansvarsområden och uppgifter” och inför ett nytt tredje stycket med följande
lydelse ” Miljö- och byggnämnden ansvarar för individuella beslut om rätt till
färdtjänst inklusive riksfärdtjänsten enligt lagen om färdtjänst, lagen om
riksfärdtjänst och utifrån av kommunfullmäktige fastställda regler.”
3. Kommunfullmäktige tar under rubriken i Vård- och omsorgsnämndens
reglemente ”§3 Ansvarsområden och uppgifter” bort sjunde stycket vilket har
följande lydelse ” Vård och omsorgsnämnden ansvarar för individuella beslut
om rätt till färdtjänst inklusive riksfärdtjänsten enligt lagen om färdtjänst,
lagen om riksfärdtjänst och utifrån av kommunfullmäktige fastställda
regler.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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___
Yrkande
Rose-Marie Fihn yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och lämnar följande
tilläggsyrkande:
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Miljö- och byggnämnden att utvärdera efter två år.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar först att Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag
och ställer därefter proposition på bifall eller avslag av Rose-Marie Fihns
tilläggsyrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige överför ansvaret för individbeslut inom färdtjänst,
riksfärdtjänst och arbetsresor från Vård- och omsorgsnämnden till Miljö- och
byggnämnden.
2. Kommunfullmäktige gör ett tillägg i Miljö- och byggnämndens reglementet §2
”Ansvarsområden och uppgifter” och inför ett nytt tredje stycket med följande
lydelse ” Miljö- och byggnämnden ansvarar för individuella beslut om rätt till
färdtjänst inklusive riksfärdtjänsten enligt lagen om färdtjänst, lagen om
riksfärdtjänst och utifrån av kommunfullmäktige fastställda regler.”
3. Kommunfullmäktige tar under rubriken i Vård- och omsorgsnämndens
reglemente ”§3 Ansvarsområden och uppgifter” bort sjunde stycket vilket har
följande lydelse ” Vård och omsorgsnämnden ansvarar för individuella beslut
om rätt till färdtjänst inklusive riksfärdtjänsten enligt lagen om färdtjänst,
lagen om riksfärdtjänst och utifrån av kommunfullmäktige fastställda
regler.”
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt Miljö- och byggnämnden att utvärdera efter två år.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 86

Dnr KS0073/06

Svar på motion från Kristdemokraterna om gång- och cykelväg från Surte till
Alvhem utefter Göta Älv
I motion 2006-03-16 föreslår Kjell Klerfors, Kristdemokraterna att
Kommunfullmäktige ska uppdra åt Kommunstyrelsen att medverka till att den
planerade serviceväg som byggs väster om järnvägen utefter Göta Älv blir en
sammanhållen GC-väg från Surte till Alvhem. Enligt motionen bryts GC-vägen på en
sträcka av 200 meter söder om AB Axel Christiernsson i Nol.
Kommunstyrelsens förvaltning, samhällsplaneringsavdelningen, har i samråd med
projektet Banaväg i Väst löst motionens fråga med den ”felande länken” söder om AB
Axel Christiernsson. Det är möjligt att lägga en grusbank utefter älvkanten där det blir
en gång- och cykelväg som ansluter till servicevägen i norr och söder.
En helt sammanhållen GC-väg utefter Göta Älv från Surte till Alvhem är inte möjligt
då sträckningen bryts vid EKA i Bohus. GC-vägen går där vid lokalvägen öster om
väg E 45.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-04-10
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
___
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 87

Dnr KS0194/07

Svar på motion från Sune Rydén, Kjell Klerfors och Margareta Axelsson,
Kristdemokraterna, med förslag att införa kommunalt vårdnadsbidrag
Motionärerna har i motion föreslagit Kommunfullmäktige besluta att införa
kommunalt vårdnadsbidrag, i enlighet med Regeringens förslag, att gälla från och med
den 1 juli 2008.
Barn- och ungdomsnämnden har i sitt yttrande av den 2008-02-06, § 7, yrkat avslag på
motionen på grund av att förslaget strider mot den strävan mot jämställda
förhållanden mellan kvinnor och män i arbetslivet som betonas i kommunens
jämställdhetsplan.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Gunilla Hall, 2008-04-08
Handläggare: Gunilla Hall, kvalitetschef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Yrkande
Jan Skog yrkar bifall till motionen.
Rose-Marie Fihn, Kjell Klerfors, Roland Wall och Ulf-Göran Solving tillstyrker Jan
Skogs yrkande.
Göran Karlsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Elaine Björkman tillstyrker Göran Karlssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels på Jan Skogs
yrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Jan Skog, Rose-Marie Fihn, Kjell Klerfors, Roland Wall och Ulf-Göran Solving
reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan Skogs bifallsyrkande.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 88

Dnr KS0251/07

Motion från Centerpartiet om biblioteksservice inom Barn- och
ungdomsförvaltningen
I en motion från Centerparitet, daterad 2007-11-03, föreslås att kommunen ska
upprätta ett särskilt avtal mellan Barn- och Ungdomsnämnden och Utbildnings- och
Kulturnämnden i syfte att säkerställa skolornas behov av biblioteksservice. Genom ett
sådant avtal får Kommunfullmäktige, enligt motionärernas intentioner, möjlighet att
följa upp att efterfrågade tjänster levereras.
Motionen har blivit remitterad till Barn- och ungdomsnämnden och Utbildnings- och
kulturnämnden som behandlat motionen 2008-03-12, respektive 2008-02-21.
Barn- och Ungdomsnämnden skriver i sitt remissvar att den bibliotekstjänst som
skolorna i Ale kommun har tillgång till idag är av högsta kvalité och att samarbetet
med Utbildnings- och Kulturnämnden fungerar på ett bra sätt. Eftersom Barn- och
Ungdomsnämndens uppdrag att ansvara för biblioteksservicen kommer från
Kommunfullmäktige bedöms det inte nödvändigt att även ha ett avtal mellan
förvaltningarna.
Utbildnings- och Kulturnämnden menar att Ale kommun är försedda med
skolbibliotek av hög klass med fackutbildade bibliotekarier på alla enheter. I
verksamheten görs det idag kontinuerliga uppföljningar vad gäller utlåningsstatistik,
klassbesök, biblioteksundervisning och lässtimulerade insatser. Nämnden bedömer i
enlighet med detta att det inte behövs något avtal.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-04-14
Handläggare: Stefan Lydén, förvaltningssekreterare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Yrkande
Jarl Karlsson, ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Roland Wall yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels på Roland
Walls yrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Roland Wall reserverar sig mot beslutet till förmån för eget bifallsyrkande.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 89

Dnr KS0170/07

Svar på motion från Sverigedemokraterna om att starta upp små kraftverk
Sverigedemokraterna har i motion till kommunfullmäktige den 10 augusti 2007
framfört att alla möjligheter inom kommunen skall utnyttjas för att utvinna elkraft
samt att möjligheten att spara ström i form av vätgas skall utredas i det specifika fallet.
Det av motionären framförda önskemålen är något otydliga. Genom motionens rubrik
”Motion angående möjligheten att starta upp små kraftverk, typ det som är igång i
Kilanda …..Även det som tidigare fanns i Alafors.” får förstås att Sverigedemokraterna
önskar att kraftproduktion skall återupptas vid Alafors fabriker, en fastighet som ägs
av kommunen
Enligt kommunallagen 2 kap 1§ hör fråga om elförsörjning till kommunernas allmänna
kompetens.
När det gäller den av kommunen ägda fastigheten upphörde kraftverksproduktionen
år 1986 då fastigheten var i privat ägo. Ale kommun förvärvade fastigheten år 1995.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-04-10
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
___
Yrkande
Eje Engstrand, Göran Karlsson, Jan Skog, Ulf-Göran Solving och Kjell Klerfors
yrkar på återremiss för en ”djupare analys av ärendet” i dialog med Ale Elförening.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen återemitterar ärendet för en ”djupare analys av ärendet” i dialog
med Ale Elförening.
___
Exp:
Eva-Marie Ekman

Justerandes sign
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KS § 90

Dnr KS0087/08

Handlingsplan för det personalpolitiska arbetet 2008
Ale kommun arbetar sedan flera år med att utveckla arbetsgivarrollen och de
strategiska personalfrågorna för att säkerställa personal- och kompetensförsörjning
framåt i tiden
Kommunstyrelsen antog 2004-10-12 en handlingsplan för arbetet benämnd ”Den
attraktiva arbetsplatsen – en handlingsplan”. Denna handlingsplan avser perioden
2004-2008. För åren 2004, 2005, 2006 och 2007 har sedan kortsiktiga mål tagits fram.
I den strategiska planen har inriktningen för arbetet inom nedanstående
utvecklingsområden angivits och det framgår också att Kommunstyrelsen ska fastställa
handlingsplanen.
Handlingsplanen omfattar fem utvecklingsområden: Hälsofrämjande arbetsmiljö,
Mångfald och jämställdhet, Ledarskap, Personalförsörjning och Kompetens och
lönepolitik (from 2008, tidigare kallades området ”Kompetensutveckling, löner och
belöning”).
Kopplat till dessa områden tas en aktivitetsplan fram med olika insatser som ska bidra
till att målen uppnås. Kommunstyrelsens förvaltning leder och samordnar arbetet
enligt handlingsplanen och varje förvaltning ansvarar för att planerade insatser
genomförs och för att uppställda mål eftersträvas och följs upp.
Handlingsplanen följs upp genom ett antal personalnyckeltal och genom
medarbetarundersökningar (enkäter) som genomförs vartannat år. En för hela året
sammanfattande uppföljning görs i personalavsnittet i bokslutet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Sven-Olof Frisk, 2008-04-28
Handläggare: Sven-Olof Frisk, tf personalchef
Personalutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar inriktningar och mål enligt ”Handlingsplan för det
personalpolitiska arbetet 2008”.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen antar inriktningar och mål enligt ”Handlingsplan för det
personalpolitiska arbetet 2008”.
___
Exp: Sven-Olof Frisk, Heidi Ketola
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 91

Dnr KS0075/08

Övergripande lönekartläggning och analys i Ale kommun 2007-2008 samt
handlingsplan för jämställda löner
Jämställdhetslagen kräver att arbetsgivare ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete,
vilket bl a inkluderar att man årligen ska genomföra en lönekartläggning med
tillhörande analys.
Enligt jämställdhetslagens 10 § ska arbetsgivaren kartlägga och analysera löneskillnader
mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.
Med lika arbeten avses arbeten som har samma befattningsbenämningskod eller där en
eller flera personer utför samma eller i det närmaste samma arbetsuppgifter. Med
likvärdiga arbeten avses arbeten som har samma grupptillhörighet i BAS.
Enligt Jämställdhetslagens 11 § skall därefter arbetsgivare med fler än tio anställda
varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av
kartläggningen och analysen. I planen skall anges vilka lönejusteringar och andra
åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som
lika eller likvärdigt. Planen skall innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering
utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs skall genomföras så snart som
möjligt och senast inom tre år.
Arbetet med att uppnå jämställda löner är ett långsiktigt arbete där en kombination av
extra insatser och löpande insatser i samband med lönesättning och traditionell
löneöversyn måste göras. En uppföljning av de insatser som gjorts utifrån förra årets
handlingsplan är gjord och redovisas i handlingsplan för 2007-2008.
Analysen av lönekartläggningen visar att det inte förekommer osakliga skäl till
löneskillnader avseende lika arbeten. Sakliga skäl till löneskillnader kan t ex vara
måluppfyllelse, resultat, prestation, erfarenhet, kompetens, skicklighet etc.
Analysen av likvärdiga arbeten visar att medianlönen i en del kvinnodominerade yrken
ligger 5 % eller mer under medianlönen för de mansdominerade yrkena inom samma
BAS-grupp.
Med anledning av detta föreslås följande åtgärder i handlingsplanen för jämställda
löner:

Justerandes sign

•

Medarbetarsamtal och lönesamtal ska konsekvent användas i organisationen, så
att samband mellan måluppfyllelse, prestation och lön blir tydligt och att
osakliga löneskillnader undviks.

•

Översyn av BAS-värderingarna ska ske årligen.

Utdragsbestyrkande
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•

Prioriteringsdiskussioner för att uppnå jämställda löner ska ske med varje
facklig organisation i samband med den årliga löneöversynen

•

Satsning på de grupper där osakliga löneskillnader förekommer, baserat på den
gjorda analysen av likvärdiga arbeten.

•

Satsning på de grupper där den genomförda lönekartläggningen påvisar behov
av lönepolitiska satsningar som i ett historiskt perspektiv har med
könstillhörighet att göra.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Sven-Olof Frisk, 2008-04-08
Handläggare: Marie Skoog, personalman
Personalutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner Kommunstyrelsens förvaltnings lönekartläggning
och löneanalys.
2. Kommunstyrelsen antar Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till handlingsplan
för jämställda löner 2007-2008.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner Kommunstyrelsens förvaltnings lönekartläggning
och löneanalys.
2. Kommunstyrelsen antar Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till handlingsplan
för jämställda löner 2007-2008.
___
Exp:
Sven-Olof Frisk
Heidi Ketola

Justerandes sign
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KS § 92

Dnr KS0105/07

Ansökan om detaljplan för Ale Ekhagen By och Hästgård
Berik Kb, Bengt Bengtsson, har 2007-05-07 inkommit med ansökan om
detaljplaneläggning av fastigheten Hamnen 1:1. Ansökan avser ett bostadsområde för
ca 17 villor med tillhörande stall/paddock samt ca 25 ha hästhage. Syftet är att
tillgodose ett boende kombinerat med hästhållning.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-04-10
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en prövning i planprogram av boende
kombinerat med hästhållning på fastigheten Hamnen 1:1.
2. Kommunstyrelsen ger samhällsplaneringsavdelningen i uppdrag att starta ett
planprogramsarbete i enlighet med inriktning i av Kommunfullmäktige antaget
bostadsförsörjningsprogram.
3. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning,
samhällsplaneringsavdelningen, i uppdrag att upprätta ett exploateringskonto för
området.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en prövning i planprogram av boende
kombinerat med hästhållning på fastigheten Hamnen 1:1.
2. Kommunstyrelsen ger samhällsplaneringsavdelningen i uppdrag att starta ett
planprogramsarbete i enlighet med inriktning i av Kommunfullmäktige antaget
bostadsförsörjningsprogram.
3. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning,
samhällsplaneringsavdelningen, i uppdrag att upprätta ett exploateringskonto för
området.
___
Exp:
Berik Kb
Miljö- och byggförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Samhällsplaneringsavdelningen

Justerandes sign
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KS § 93

Dnr KS0136/07

Ansökan om detaljplan för fastigheten Alvhem 1:29 i Alvhem
Ägarna till KB Maden 1:138 tillika ägare till fastigheten Alvhem 1:29 har till Ale
kommun inkommit med ansökan om detaljplaneläggning av fastigheten Alvhem 1:29.
Ändamålet med ansökan är att tillskapa boende i form av en golfby.
Kommunstyrelsens förvaltning ger stöd åt en bostadsutveckling i området men
motsätter sig en för hög exploateringsgrad. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att
ärendet prövas i detaljplan med normalt planförfarande.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-04-10
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en planläggning för bostadsbyggnation på
fastigheten Alvhem 1:29 i enlighet med inriktning i av Kommunfullmäktige antaget
bostadsförsörjningsprogram.
2. Kommunstyrelsen ger miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att teckna planavtal
och därefter starta detaljplaneläggning av området enligt intentionerna i Ale ÖP 07.
3. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning, samhällsplaneringsavdelningen, i uppdrag att upprätta ett exploateringskonto för området.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en planläggning för bostadsbyggnation på
fastigheten Alvhem 1:29 i enlighet med inriktning i av Kommunfullmäktige antaget
bostadsförsörjningsprogram.
2. Kommunstyrelsen ger miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att teckna planavtal
och därefter starta detaljplaneläggning av området enligt intentionerna i Ale ÖP 07.
3. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning, samhällsplaneringsavdelningen, i uppdrag att upprätta ett exploateringskonto för området.
___
Exp:
KB Maden 1:138
Miljö- och byggförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Samhällsplaneringsavdelningen

Justerandes sign
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KS § 94

Dnr KS0156/07

Ansökan om planläggning av del av Starrkärr 1:3 för Ale Ängshöjdens hästby
På uppdrag av fastighetsägarna till Starrkärr 1:3 har Berik Kb, Bengt Bengtsson, 200707-10 inkommit med ansökan om detaljplaneläggning. Ansökan avser ett
bostadsområde för ca 20 villor med tillhörande stall/paddock samt ca 35 ha hästhage.
Syftet är att tillgodose ett boende kombinerat med hästhållning.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-04-10
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en prövning i planprogram av boende
kombinerat med hästhållning på fastigheten Starrkärr 1:3 i Älvängen.
2. Kommunstyrelsen ger samhällsplaneringsavdelningen i uppdrag att starta ett
planprogramsarbete i enlighet med inriktning i av kommunfullmäktige antaget
bostadsförsörjningsprogram.
3. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning, samhällsplaneringsavdelningen, i uppdrag att upprätta ett exploateringskonto för området.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en prövning i planprogram av boende
kombinerat med hästhållning på fastigheten Starrkärr 1:3 i Älvängen.
2. Kommunstyrelsen ger samhällsplaneringsavdelningen i uppdrag att starta ett
planprogramsarbete i enlighet med inriktning i av kommunfullmäktige antaget
bostadsförsörjningsprogram.
3. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning, samhällsplaneringsavdelningen, i uppdrag att upprätta ett exploateringskonto för området.
___
Exp:
Berik Kb
Miljö- och byggförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Samhällsplaneringsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

26(38)

Sammanträdesdatum
2008-05-13

KS § 95

Dnr KS0141/07

Förfrågan om planläggning av Starrkärr 3:8 och del av 1:5 (Bullerbyn)
Berik Kb, Bengt Bengtsson, har 2007-08-27 inkommit med skrivelse med ansökan om
planläggning av fastigheten Starrkärr 3:8 samt del av fastigheten 1:5. Ansökan avser
bostadsändamål och omfattar ca 13 hus. Bostadsområdet beskrivs få en karaktär som
skall likna Astrid Lindgrens Bullerby.
Kommunstyrelsens förvaltning, samhällsplaneringsavdelningen ställer sig positiv till en
prövning av området för bostadsändamål.
Exploateringens omfattning och täthet får prövas under planprocessen, som även
föreslås innehålla en översiktlig ortsanalys.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2007-11-01
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Kommunstyrelsen 2007-11-27 § 230 bordlade ärendet i avvaktan på att
bostadsförsörjningsprogrammet antas.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en bostadsutveckling av Starrkärrs by i
enlighet med av Kommunfullmäktige antaget bostadsförsörjningsprogram och ger
samhällsplaneringsavdelningen i uppdrag att starta ett planprogramsarbete som
även skall innehålla en översiktlig ortsanalys.
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning, samhällsplaneringsavdelningen, i uppdrag att upprätta ett exploateringskonto för området.
____
BESLUT
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en bostadsutveckling av Starrkärrs by i
enlighet med av Kommunfullmäktige antaget bostadsförsörjningsprogram och ger
samhällsplaneringsavdelningen i uppdrag att starta ett planprogramsarbete som
även skall innehålla en översiktlig ortsanalys.
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning, samhällsplaneringsavdelningen, i uppdrag att upprätta ett exploateringskonto för området.
____
Exp:
Berik Kb
Miljö- och byggförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Samhällsplaneringsavdelningen
Justerandes sign
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KS § 96

Dnr KS0261/06

Kvartalsredovisning, första kvartalet 2008, för Efterbehandling av Surte
Glasbruk
Denna första kvartalsrapport består av en ekonomisk sammanställning (utfall) t o m
2008-03-31 (se Bilaga).
Som framkommer av den ekonomiska redovisningen behöver kommunen inte
rekvirera något statligt bidrag från Länsstyrelsen i samband med denna första
kvartalsredovisning. Kommunens egeninsats och redan erhållna medel från
Räddningsverket kommer att räcka fram till fjärde kvartalet 2008.
Samtidigt som efterbehandlingen av Surte Glasbruksområdet går in i en aktiv fas, gör
saneringen av Bohus varvsområdet detsamma. Dessutom väntas besked om statligt
bidrag för saneringen av Tidermanns utfyllnadsområde till sommaren 2008.
Saneringarna av Surte Glasbruk, Bohus varv och Tidermanns utfyllnadsområde
kommer då att bedrivas parallellt och sammanlagt vara det största
saneringsprojektet i
Sverige med en totalbudget på ca 200 Mkr
Torbjörn Andersson, tekniska förvaltningen, föreslås gå in i saneringsprojekten som
biträdande projektledare på en tid av ca 30% av en heltid.
Torbjörn Andersson föreslås också till ersättare som ombud för projektet
Efterbehandling av Surte Glasbruksområdet.
Karin Blechingberg har tidigare blivit utsedd till ombud, men p g a att projekten
växer i omfång anser förvaltningen att en biträdande projektledare samt en ersättare
som ombud behövs för att stärka organisationen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-04-11
Handläggare: Karin Blechingberg, projektledare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att utse gatuchef Torbjörn Andersson, tekniska
förvaltningen, som kommunens biträdande projektledare och tillika ersättare som
ombud för projektet Efterbehandling av Surte Glasbruksområdet.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att utse gatuchef Torbjörn Andersson, tekniska
förvaltningen, som kommunens biträdande projektledare och tillika ersättare som
ombud för projektet Efterbehandling av Surte Glasbruksområdet.
___
Exp: Länsstyrelsen, Per Olsson, Torbjörn Andersson
Justerandes sign
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KS § 97

Dnr KS0176/06

Kvartalsredovisning av projektet Sanering av Bohus varvsområdet
Som bilagor till denna kvartalsrapport följer bl a en ekonomisk sammanställning
(utfall) t o m 2008-03-31 och en tidplan.
Som framkommer av den ekonomiska redovisningen behöver kommunen inte
rekvirera något statligt bidrag från Länsstyrelsen i samband med denna
kvartalsredovisning.
Samtidigt som saneringen av Bohus varvsområdet går in i en aktiv fas, gör
efterbehandlingen av Surte Glasbruksområdet detsamma. Dessutom väntas besked om
statligt bidrag för saneringen av Tidermanns utfyllnadsområde till sommaren 2008.
Saneringarna av Surte Glasbruk, Bohus varv och Tidermanns utfyllnadsområde
kommer då att bedrivas parallellt och sammanlagt vara det största saneringsprojektet i
Sverige med en totalbudget på ca 200 Mkr
Torbjörn Andersson, tekniska förvaltningen, föreslås gå in i saneringsprojekten som
biträdande projektledare på en tid av ca 30% av en heltid.
Torbjörn Andersson föreslås också utses till ombud för projektet Sanering av Bohus
varvsområdet vid ordinarie ombuds frånvaro.
Karin Blechingberg har tidigare blivit utsedd till ombud, men p g a att projekten växer
i omfång anser förvaltningen att en biträdande projektledare, som även kan tjänstgöra
som ombud, behövs för att stärka organisationen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2008-04-15
Handläggare: Karin Blechingberg, projektledare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att utse gatuchef Torbjörn Andersson, tekniska
förvaltningen, som kommunens biträdande projektledare och tillika ersättare för
ombudet för projektet Sanering av Bohus varvsområdet.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att utse gatuchef Torbjörn Andersson, tekniska
förvaltningen, som kommunens biträdande projektledare och tillika ersättare för
ombudet för projektet Sanering av Bohus varvsområdet.
___
Exp:
Länsstyrelsen, Per Olsson
Torbjörn Andersson
Justerandes sign
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KS § 98

Dnr KS0078/08

Ianspråktagande av fetmarkerade anslag i investeringsbudgeten
Av den strategiska planen framgår att de investeringsobjekt som markerats med fet stil
kräver särskilt medgivande från kommunstyrelsen före start. Tekniska förvaltningen
föreslår att medgivande ges för nedanstående objekt:
• Ny- och ombyggnad av skolor och förskolor, 4 650 kkr. Anslagna medel
ianspråktas för att slutföra pågående projekt och för att påbörja förprojektering
av om- och tillbyggnad av Båtmans förskola.
• Tillgänglighetsanpassning fastighet, 500 kkr. Anslagna medel behövs för att
påbörja arbetet med att avhjälpa hinder avseende tillgänglighet och
användbarhet av publika lokaler för personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga.
• Idrottshall, 1 778 kkr. Förprojektering måste påbörjas så att kostnadskalkyl kan
tas fram och beslut fattas om slutlig finansiering för att byggande skall kunna
ske enligt investeringsplanen åren 2009-2010.
• Byte av ventilationsaggregat i Kyrkbyskolan, 400 kkr. Förprojektering bör
startas för att undersöka olika tekniska möjligheter.
• Energibesparande åtgärder, 100 kkr. Investeringen behövs för att undersöka
olika alternativ att minska energiförbrukningen.
• Konvertering av direkteluppvärmda lokaler, 250 kkr. Konvertering av
elvärmesystem till fjärrvärmesystem på Surteskolan samt förstudie för
projektering av nytt ventilationssystem.
• Utbyggnad av GC-nät, 2 500 kkr. Anslaget skall huvudsakligen användas till att
färdigställa GC-väg mellan Nödinge centrum och Vimmersjöns bad- och
idrottsområde.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-04-15
Handläggare: Sten Åhrman, budgetchef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen medger att investeringen ”Ny- och ombyggnad av skolor och
förskolor” får sättas igång.
2. Kommunstyrelsen medger att investeringen ”Tillgänglighetsanpassning fastighet”
får sättas igång.
3. Kommunstyrelsen medger att investeringen ”Idrottshall” får sättas igång.
4. Kommunstyrelsen medger att investeringen ”Energibesparande åtgärder” får sättas
igång.
5. Kommunstyrelsen medger att investeringen ”Konvertering av direkteluppvärmda
lokaler” får sättas igång.
6. Kommunstyrelsen medger att investeringen ”Utbyggnad av GC-nät” får sättas
igång.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

30(38)

Sammanträdesdatum
2008-05-13

7. Kommunstyrelsen noterar att investeringen ”Byte av ventilationsaggregat i
Kyrkbyskolan” får beaktas i den totala lokalöversynen i Nödinge.
___
Yrkande
Jan Skog yrkar bifall till arbetsutskottets punkt 1, 2, 4, 5, 6 och 7 och avslag på punkt
3.
Roland Wall, Rose-Marie Fihn, Kjell Klerfors och Ulf-Göran Solving tillstyrker Jan
Skogs yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att Kommunstyrelsen bifaller punkt 1, 2, 4, 5, 6 och 7 och
ställer därefter proposition på bifall eller avslag av punkt 3 och finner att
Kommunstyrelsen bifaller punkt 3.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen medger att investeringen ”Ny- och ombyggnad av skolor och
förskolor” får sättas igång.
2. Kommunstyrelsen medger att investeringen ”Tillgänglighetsanpassning fastighet”
får sättas igång.
3. Kommunstyrelsen medger att investeringen ”Idrottshall” får sättas igång.
4. Kommunstyrelsen medger att investeringen ”Energibesparande åtgärder” får sättas
igång.
5. Kommunstyrelsen medger att investeringen ”Konvertering av direkteluppvärmda
lokaler” får sättas igång.
6. Kommunstyrelsen medger att investeringen ”Utbyggnad av GC-nät” får sättas
igång.
7. Kommunstyrelsen noterar att investeringen ”Byte av ventilationsaggregat i
Kyrkbyskolan” får beaktas i den totala lokalöversynen i Nödinge.
Reservation
Jan Skog, Roland Wall, Rose-Marie Fihn, Kjell Klerfors och Ulf-Göran Solving
reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan Skogs yrkande.
___
Exp:
Tekniska förvaltningen
Barn- och ungdomsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

31(38)

Sammanträdesdatum
2008-05-13

KS § 99

Dnr KS0072/07

Revisorernas granskning av körjournaler vid användning av kommunens fordon
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunens
revisorer genomfört en uppföljande granskning av den interna kontrollen i rutiner vid
användning av kommunens fordon. Kommunstyrelsen har 2002-09-17 fastställt regler
för användning av kommunala fordon.
Stickprovskontroll av tillämpningen av regelverket för användande av kommunens
fordon har skett inom Vård- och omsorgsförvaltningen och Utbildnings- och
kulturförvaltningen. Granskningen visar att rutinerna avseende framförallt
körjournaler inte fungerar tillfredsställande.
Inom Vård- och omsorgsnämnden och Utbildnings- och kulturnämnden har nu den
interna kontrollen stärkts genom att instruktioner har utarbetats och rutiner har
förtydligats och gjorts kända bland dem som använder kommunens fordon.
I kommunens verksamhetshandbok kommer också de centrala rutinerna och
anvisningarna att finnas.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit del av Vård- och omsorgsnämndens och
Utbildnings- och kulturnämndens svar och anser att Komrevs synpunkter bemötts på
ett bra sätt. För att försäkra sig om att rutinerna nu efterlevs rekommenderar
kommunstyrelsens förvaltning att respektive nämnd i sin interna kontrollplan för år
2009 tar med en granskning av detta.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-04-15
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen noterar revisorernas rapport angående granskningen av
körjournalerna vid användning av kommunens fordon.
2. Kommunstyrelsen delger kommunens revisorer Vård- och omsorgsnämndens och
Utbildnings- och kulturnämndens svar.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar revisorernas rapport angående granskningen av
körjournalerna vid användning av kommunens fordon.
2. Kommunstyrelsen delger kommunens revisorer Vård- och omsorgsnämndens och
Utbildnings- och kulturnämndens svar.
___
Exp: Vård- och omsorgsnämnden, Utbildnings- och kulturnämnden, Revisorerna
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

32(38)

Sammanträdesdatum
2008-05-13

KS § 100

Dnr KS0060/08

Revisorernas granskning av årsredovisning 2007
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunens
revisorer genomfört en granskning av kommunens årsredovisning 2007.
Revisorerna bedömer att årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal
redovisningslag och god redovisningssed och i allt väsentligt uppfyller kraven på
rättvisande räkenskaper. De bedömer vidare att årsredovisningen i all väsentlighet
redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen.
Vid granskningen upptäcktes en felaktig momskontering av en faktura som medför att
kommunens momsfordran på staten är redovisad med för lågt belopp och
investeringskostnaden med motsvarande för högt belopp. Rättelse kan ske under 2008.
Revisorerna delar den analys och bedömning som redovisas i årsredovisningen, att
kommunens ekonomiska situation och utveckling är positiv i flera perspektiv.
Balanskravet och samtliga finansiella mål har i allt väsentligt uppfyllts. Kommunen når
dock inte den budgeterade resultatnivån, eftersom det fortfarande finns stora problem
med omställning och anpassning av flera verksamheters kostnader till de av
fullmäktige beslutade ekonomiska ramarna samt att pensionskostnaderna ökar kraftigt.
Kostnadsökningen på 8% är mycket stor och en varningssignal och hot mot framtida
utveckling.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2008-03-28
Handläggare: Monica Lechelt, redovisningschef
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att notera revisorernas granskning av årsredovisning
2007.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens förvaltning att under kommande
år beakta de framförda synpunkterna.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att notera revisorernas granskning av årsredovisning
2007.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens förvaltning att under kommande
år beakta de framförda synpunkterna.
___
Exp: Revisorerna
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

33(38)

Sammanträdesdatum
2008-05-13

KS § 101

Dnr KS0266/07

Biblioteksplan för Ale kommun
2005-03-23 fick bibliotekschefen i uppdrag från utbildnings- och kulturnämnden att ta
fram ett förslag till biblioteksplan. Bibliotekslagen utvidgades år 2004 med en skrivning
om att kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheten. I den
proposition som föregick lagen (2004/05:1) sägs att det är upp till varje kommun eller
landsting att själv utforma dessa planer. Arbetet med att ta fram en bibliotekplan har
bedrivits på bred front genom bl.a. besöksenkäter samt fokusgrupper bland
brukargrupperna.
Arbetet har resulterat i en biblioteksplan som innehåller en vision samt övergripande
mål. De övergripande målen har sedan brutits ned till i de flesta fall mätbara mål för
åren 2008-2012.
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att den nu framtagna
biblioteksplanen inte skall antas av kommunfullmäktige eftersom det inte finns något
lagkrav att kommunfullmäktige skall anta biblioteksplan. De riktlinjer som finns
avseende styrdokument skall gälla då man avgör vilken beslutsnivå som skall gälla för
nu föreliggande dokument. Enligt antaget styrdokument skall planer antas av
kommunstyrelse eller facknämnd.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-03-20
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen konstaterar att föreliggande plan är upprättad på uppdrag från
utbildnings- och kulturnämnden.
2. Kommunstyrelsen konstaterar vidare att planer skall antas av respektive
facknämnd.
3. Kommunstyrelsen beslutar att återlämna ärendet till Utbildnings- och
kulturnämnden för erforderlig handläggning.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen konstaterar att föreliggande plan är upprättad på uppdrag från
utbildnings- och kulturnämnden.
2. Kommunstyrelsen konstaterar vidare att planer skall antas av respektive
facknämnd.
3. Kommunstyrelsen beslutar att återlämna ärendet till Utbildnings- och
kulturnämnden för erforderlig handläggning.
___
Exp: Utbildnings- och kulturnämnden, Margareta Nilsson, bibliotekschef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

34(38)

Sammanträdesdatum
2008-05-13

KS § 102

Dnr KS0070/08

Ansökan om medel till Föreningsarkivet i Mölndal
Föreningsarkivet i Mölndal lämnar i skrivelse, daterad 2008-03-06, till
kommunstyrelsen i Ale en ansökan om ekonomiskt bidrag motsvarande 50 öre per
kommuninvånare, för att kunna upprätthålla verksamheten. Föreningsarkivet tar emot
arkivmaterial från bildningsförbund, religiösa-, politiska-, idrotts-, nykterhets-,
ekonomiska-, och övriga föreningar och organisationer. Föreningasarkivet har ett
upptagningsområde som omfattar de sex kommunerna Ale, Härryda, Kungälv,
Mölndal, Partille och Öckerö.
Föreningar och organisationer från Ale kommun finns idag representerade som
arkivlämnare till Förenigsarkivet i Mölndal. Föreningsarkivet har de senaste åren tagit
emot 17 enskilda arkiv från kommunarkivet i Ale.
Då det, enligt lag, inte finns några skyldigheter för föreningar att spara sina handlingar
är Föreningsarkivet helt beroende av ekonomiskt stöd.
Kommunstyrelsen tillstyrkte 2005, 2006 och 2007 ansökan om bidrag på 12.000,
13.000 respektive 13 000 kr.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-04-01
Handläggare: Mattias Lundin, kommunarkivarie
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beviljar Föreningsarkivet i Mölndal ekonomiskt bidrag med
13.000 kr för 2008.
2. Kommunstyrelsen finansierar genom ianspråktagande av medel ur
kommunstyrelsens ordinarie kommunbidrag.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beviljar Föreningsarkivet i Mölndal ekonomiskt bidrag med
13.000 kr för 2008.
2. Kommunstyrelsen finansierar genom ianspråktagande av medel ur
kommunstyrelsens ordinarie kommunbidrag.
___
Exp:
Föreningsarkivet, Mölndal
Mattias Lundin, kommunarkivarie
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

35(38)

Sammanträdesdatum
2008-05-13

KS § 103

Dnr KS0027/08

Revidering av Kommunstyrelsens delegeringsordning
Miljö- och byggnämnden har tillskrivit kommunens samtliga förvaltningar angående
delegering av beslut gällande kommunens livsmedelsanläggningar. En ny livsmedelslag
har gjort att behovet av att fastställa vem som kan företräda verksamhetsutövaren i
olika sammanhang, har blivit mer påtagligt.
I företagsverksamhet är det firmatecknaren som kan företräda bolaget i de avseenden
där tillsynsmyndigheten behöver kommunicera med verksamhetsutövaren.
Då offentliga förvaltningar inte har firmatecknare på samma sätt som bolag/enskilda
firmor behöver tjänstemannens ansvar och befogenheter beslutas i respektive nämnds
delegeringsordning.
Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde förekommer livsmedelsanläggningar
inom arbetsmarknadsenhetens och Vikingagårdens ansvarsområde.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-04-04
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att införa rubriken ”Livsmedelsanläggningar”
punkterna 1-3 i kommunstyrelsens delegeringsordning.
2. Kommunstyrelsen beslutar att den nya rubriken med tillhörande punkter skall gälla
från den 15 maj 2008.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen beslutar att införa rubriken ”Livsmedelsanläggningar”
punkterna 1-3 i kommunstyrelsens delegeringsordning.
2. Kommunstyrelsen beslutar att den nya rubriken med tillhörande punkter skall gälla
från den 15 maj 2008.
___
Exp:
Lennart Bergius
Thomas Sundsmyr
Eva-Marie Ekman
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

36(38)

Sammanträdesdatum
2008-05-13

KS § 104

Dnr KS0073/08

Verksamhetsberättelse för Rådet för Hälsa och Trygghet 2007
Ledningsgruppen för Rådet för Hälsa och Trygghet behandlade
verksamhetsberättelsen för 2007 den 27 februari och beslutade att informera
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om rådets verksamhet tillsammans med en
skrivelse där målen för verksamheterna framgår.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2008-04-14
Handläggare: Birgitta Fredén, folkhälsoplanerare
Arbetsutskottets beslutsförslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen noterar verksamhetsberättelsen 2007 samt överlämnar den till
Kommunfullmäktige för kännedom.
___
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar verksamhetsberättelsen 2007 samt överlämnar den till
Kommunfullmäktige för kännedom.
___
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

37(38)

Sammanträdesdatum
2008-05-13

KS § 105
Delgivningar
Cirkulär
Cirkulär 2008:27
Cirkulär 2008:28
Cirkulär 2008:30

Sotningsindex 2008
Samordning av inkomster till aktiebolag med visstidspension eller
särskild avtalspension
Vårpropositionen 2008

Kallelser/Protokoll
Minnesanteckningar från Samrådsmöte mellan Regionala ägarrådet och Västtrafik
080327.
Minnesanteckningar från ägarrådet/styrgrupp nytt aktieägaravtal 080327.
Övrigt
Renovas årsredovisning 2007
Gryaabs årsredovisning 2007
Barnombudsmannens rapport till regeringen 2008
BESLUT
1. Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

38(38)

Sammanträdesdatum
2008-05-13

KS § 106
Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-08 § 72
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-22 § 73
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-29 § 74-98
Kommunstyrelsens personalutskott
Kommunstyrelsens personalutskott § 4-7
Personalärende
Kommundirektörens beslut att utse Claes Rickstedt till tf förvaltningschef för tekniska
förvaltningen 2008-04-07—2008-05-20.
BESLUT
1. Kommunstyrelsen godkänner anmälda delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

