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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-08-19

Plats och tid

Bibliotekets läsesal, Ale Kulturrum, kl 09:05 -14:55

Beslutande och tjänstgörande
ersättare

Mikael Berglund (M), ordförande
Dan Björk (M)
Kajsa Nilsson (M)
Ingela Nordhall (AD)
Rose-Marie Fihn (FP)
Sune Rydén (KD)
Åke Niklasson (C)
Paula Örn (S)
Rolf Gustafsson (S)
Ann-Christine Paulin (S)
Björn Norberg (S)
Johnny Sundling (V) tjg för Ingmarie
Torstensson (V)
Klas Karlsson (S) tjg för Peter Rosengren (MP)

Närvarande ersättare

Erik Karlsson (M)
Ulf-Göran Solving (AD)
Tore Berghamn (FP)
Jonatan Sundeen (KD)
Boel Holgersson (C) § 116-117, 119-130
Hasse Andersson (S)
Monica Samuelsson (S)
Dennis Ljunggren (S)

Närvarorätt enligt särskilt beslut

-

Övriga deltagande

Björn Järbur, kommunchef
Hanna Larsson, kommunsekreterare
Klas Nordh (FP), ordförande i
demokratiberedningen § 116-117 b
Inga-Lill Andersson (S), vice ordförande i
demokratiberedningen § 116-117 b
Pia Areblad, näringslivschef § 117 c
Eva Lejdbrandt, sektorchef för sektor utbildning,
kultur och fritid § 117 d
Annika Axelsson, pensionshandläggare § 117 e
Sara Edmark, projektledare § 117 f
Mikael Falk, controller § 117 f
Helene Ramert, ekonomichef § 117 g-h

Utses att justera

Paula Örn

Justeringens plats och tid

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge
2014-08-21 kl 15:00.

(ajournering 09:50-10:05, 12:00-13:00 och 14:00-14:15)
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-08-19

Underskrifter

Paragrafer: 116-130

Sekreterare:
Hanna Larsson
Ordförande:
Mikael Berglund
Justerande:
Paula Örn

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-08-19

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-08-19

Datum för anslags uppsättande

2014-08-22

Datum för anslags nedtagande

2014-09-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Hanna Larsson
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KS § 116

Godkännande av dagordning
Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.

___

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-08-19

KS0007/14
KS § 117

Informationsärenden
a)

Förslag till ny politisk organisation från 2015

Ordförande i demokratiberedningen Klas Nordh (FP) och vice ordförande i
demokratiberedningen Inga-Lill Andersson (S) informerar om förslag till ny politisk
organisation från 2015.
b)

Förslag till nya arvodesbestämmelser för mandatperioden 2014-2018

Ordförande i demokratiberedningen Klas Nordh (FP) och vice ordförande i
demokratiberedningen Inga-Lill Andersson (S) informerar om förslag till nya
arvodesbestämmelser för mandatperioden 2014-2018.
c)

Presentation av näringslivschef

Näringslivschef Pia Areblad presenterar sig för kommunstyrelsen.
d)

Presentation av sektorchef för sektor utbildning, kultur och fritid

Sektorchef för sektor utbildning, kultur och fritid Eva Lejdbrandt presenterar sig för
kommunstyrelsen.
e)

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda i Ale kommun (OPF)

Pensionshandläggare Annika Axelsson informerar om förslag till bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Ale kommun (OPF).
f)

Ianspråkstagande av ytterligare investeringsmedel för upprustningen av
Nödinge- och Kyrkbyskolan

Projektledare Sara Edmark och controller Mikael Falk informerar om anspråkstagande
av ytterligare investeringsmedel för upprustningen av Nödinge- och Kyrkbyskolan.
g)

Kommunstyrelsens uppföljningsrapport 3, 2014-06-30

Ekonomichef Helene Ramert informerar om kommunstyrelsens uppföljningsrapport 3,
2014-06-30.
h)

Uppföljningsrapport 3, 2014-06-30

Ekonomichef Helene Ramert informerar om uppföljningsrapport 3, 2014-06-30.
i)

Förslag till kvalitetssäkrad process för ärenden och beslut

Kommunchef Björn Järbur informerar om förslag till kvalitetssäkrad process för
ärenden och beslut.

Justerandes sign.
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Sammanträdesdatum: 2014-08-19

j)

Kommunchefen informerar

Kommunchef Björn Järbur lämnar aktuell information från tjänstemannaorganisationen.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar informationen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

8(25)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-08-19

KS0080/14
KS § 118

Beslut om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet
Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse
avseende verksamhetsåret 2013
Enligt förbundsordningen ska Samordningsförbundet årligen upprätta årsredovisning och
förvaltningsberättelse, handlingarna ska överlämnas till samordningsförbundets medlemmar.
Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Verksamhetens nettokostnader uppgick enligt resultaträkningen till 6 232 tkr.
Samordningsförbundets ingående egna kapital årsskiftet 2012/2013 var på + 873 tkr.
Periodens verksamhet lämnade ett resultat på + 120 tkr. Det utgående egna kapitalet per den
31 december 2013 är + 993 tkr.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-05-20
Ekonomisk årsredovisning, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse för
verksamhetsåret 2013 för samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn.
Protokollsutdrag § 253 från Samordningsförbundets styrelse 2014-02-21 och § 265 från
Samordningsförbundets styrelsemöte 2014-03-21

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn förbundsstyrelses ledamöter för verksamhetsåret
2013.

Jäv

Boel Holgersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn förbundsstyrelses ledamöter för verksamhetsåret
2013.

___

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-08-19

KS0022/13
KS § 119

Förslag till ny politisk organisation från 2015
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-25 § 67 att ge demokratiberedningen i uppdrag att på
kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2014 presentera en skriftlig analys och utvärdering
av den nuvarande politiska organisationen, samt lämna förbättringsförslag avseende
utformning av politisk organisation från 2015.
Den 28 april 2014 anordnade demokratidagen en workshop för att diskutera förslag till
förändringar som är möjliga inför den nya mandatperioden och förslag till förändringar av
organisationen på längre sikt. Workshopen utmynnade i ett förslag till förändringar i samband
med den nya mandatperioden. Under perioden den 24 juni-4 augusti 2014 har beredningens
utkast till förslag varit ute på remiss bland kommunens partigrupper. Även kommunens råd
har haft möjlighet att inkomma med synpunkter. Yttranden har inkommit från
socialdemokraterna och SPF Alebygden.
Under demokratiberedningens sammanträde 2014-08-48 § 48 diskuterade
demokratiberedningen det förslag som framkommit till ny politisk organisation där inkomna
remissyttranden har beaktats. Demokratiberedningen beslutade att översända förslaget till
kommunstyrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•

Förslag till ny politisk organisation från Aledemokraterna 2014-01-27
Förslag till ny politisk organisation från demokratiberedningens ordförande och vice
ordförande 2014-02-24
Utvärdering av den politiska organisationen i Ale och erfarenheter från andra
kommuner 2014-04-01
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2014-05-26 § 36
Missiv om remiss angående förslag till ny politisk organisation i Ale kommun
2014-06-09
Remissvar från SPF Alebygden angående förslag till ny politisk organisation i Ale
kommun 2014-08-01
Remissvar från Socialdemokraterna 2014-08-05
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2014-08-18 § 48

Demokratiberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att alla kommunens råd ska
ligga samlade under kommunstyrelsen.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att i övrigt inte genomföra
några förändringar av den politiska organisationen inför nästkommande mandatperiod.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att rådens framtida
funktion ska utredas av förvaltningen och redovisas på kommunfullmäktiges
sammanträde i september 2015.

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-08-19
4.
5.
6.

7.

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att de synpunkter som
inkommit samband med detta remissförfarande skall beaktas i samband med
utredningen av rådens framtida roll.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att styrelsens och
nämndernas reglementen skall ses över till följd av den förändrade organisationen av
råden.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge
demokratiberedningen i uppdrag att under nästkommande mandatperiod, genomföra en
ny utredning av den politisk a organisationen där större förändringar av den politiska
organisationen ska beaktas.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att direktiv och inriktning
för den nya utredningen av den politiska organisationen ska vara färdig i november
2015.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom demokratiberedningens förslag till ny politisk organisation
från 2015.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom demokratiberedningens förslag till ny politisk
organisation från 2015.

Protokollsanteckning

Paula Örn (S), Rolf Gustafsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Björn Norberg (S) och Klas
Karlsson (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi vill anteckna att socialdemokraterna anser att det skall vara fem ledamöter plus tre ersättare
i arbetsutskotten, för att öka den demokratiska delaktigheten då detta leder till att fler partier
kan delta i det politiska arbetet.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.
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KS0242/13
KS § 120

Förslag till nya arvodesbestämmelser för
mandatperioden 2014-2018
Demokratiberedningen har under våren 2014 arbetat med att ta fram ett förslag till nya
arvodesbestämmelser för förtroendevalda inför nästkommande mandatperiod. För att få en
klar uppfattning om vad det innebär att vara ordförande respektive vice ordförande i nämnd,
styrelse eller fullmäktige så har i de flesta fall vederbörande intervjuats. I några fall har
personerna i fråga istället för intervju, givits möjlighet till att inkomma med synpunkter.
En arbetsgrupp bestående av representanter från demokratiberedningen samt tjänstemän från
sektor kommunstyrelsen har sedan sammanställt ett utkast till nya arvodesbestämmelser.
Utkastet har under perioden den 24 juni-4 augusti 2014 varit ute på remiss bland kommunens
partigrupper. Yttranden har inkommit från socialdemokraterna och kristdemokraterna.
Under demokratiberedningens sammanträde 2014-08-18 § 47 diskuterade
demokratiberedningen det förslag som framkommit till nya arvodesbestämmelser där inkomna
remissyttranden har beaktats. Demokratiberedningen beslutade att översända förslaget till
kommunstyrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•

Protokollsutdrag demokratiberedningen 2014-05-26 § 37
Missiv om remiss angående förslag till nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda
2014-06-16
Förslag till arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ale kommun
Remissyttrande från demokratiberedningens ordförande och vice ordförande
2014-07-07
Remissvar från Kristdemokraterna 2014-08-04
Remissvar från Socialdemokraterna 2014-08-05
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2014-08-18 § 47

Demokratiberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.
4.

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till nya
arvodesbestämmelser för förtroendevalda.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att de nya
arvodesbestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2015 samt att de tidigare
arvodesbestämmelserna upphör att gälla samma dag.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att bestämmelserna träder i
kraft för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare den 15 oktober 2014.
Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att för övriga nämnder vars
mandatperiod påbörjas under hösten 2014, träder bestämmelserna i kraft i samband
med påbörjan av nämndens mandatperiod.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

12(25)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-08-19
5.

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att i
arvodesbestämmelserna ska samtliga revisorer erhålla sammanträdesarvode enligt bilaga
3 i arvodesbestämmelserna.

Yrkande

Åke Niklasson (C) yrkar att kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom demokratiberedningens förslag till nya
arvodesbestämmelser med undantag av att kommunstyrelsen anser att attestering av ersättning
för förtroendevalda och närvarolistor vid sammanträden och förrättningar ska göras av
ordförande/vice ordförande. Vidare bör kurser och konferenser ingå i fasta arvoden som
överstiger 40 % av heltid samt för övriga ge rätt till förlorad arbetsförtjänst men inte
sammanträdesarvode.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Åke Niklassons yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom demokratiberedningens förslag till nya
arvodesbestämmelser med undantag av att kommunstyrelsen anser att attestering av
ersättning för förtroendevalda och närvarolistor vid sammanträden och förrättningar ska
göras av ordförande/vice ordförande. Vidare bör kurser och konferenser ingå i fasta
arvoden som överstiger 40 % av heltid samt för övriga ge rätt till förlorad arbetsförtjänst
men inte sammanträdesarvode.

Deltagande i beslut

Ingela Nordhall (AD) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att hon inte deltar i beslutet.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.
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KS0151/14
KS § 121

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda i Ale kommun
(OPF)
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse antog under hösten 2013 förslag till
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Ett generellt syfte med
de nya bestämmelserna är byta fokus från pension till omställning för förtroendevalda. Detta
innebär i praktiken att pensionsbestämmelserna tar höjd för att förbättra de förtroendevaldas
möjlighet att efter avslutade politiska uppdrag kunna gå vidare i sin karriär. De nya
pensionsbestämmelserna är utformade i två delar; en del som avser omställningsstöd och en
del som avser pensionsbestämmelser.
I den lokala utformningen av bestämmelser avseende omställningsstöd och pensioner, föreslås
kommunfullmäktige utöver ovanstående, även fatta beslut om att utse en pensionsmyndighet.
I Ale kommun utgör sedan tidigare kommunstyrelsen pensionsmyndighet och arbetsgruppen
anser att kommunstyrelsen bör fortsätta att inneha detta uppdrag. Det innebär att
kommunstyrelsen även fortsättningsvis har ansvaret för att tolka och tillämpa bestämmelser
om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Ale kommun. Vidare föreslås
förtroendevalda som idag omfattas av PBF och som den 1 januari 2015 innehar uppdrag med
en sysselsättningsgrad på minst 40 procent, att ges möjlighet att övergå till de nya
pensionsbestämmelserna för förtroendevalda.
Under demokratiberedningens sammanträde 2014-08-18 § 49 diskuterade
demokratiberedningen förslaget till bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för
förtroendevalda i Ale kommun (OPF). Demokratiberedningen beslutade i sitt yttrande till
kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslag till nya bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda i Ale kommun (OPF).
Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-08-05.
Bilaga 1, Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Ale kommun
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2014-08-18 § 49

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda i Ale kommun (OPF) i enlighet med bilaga till förvaltningens
tjänsteutlåtande, daterad 2014-07-28.

___
Justerandes sign.
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KS0118/14
KS § 122

Fastställande av Ale kommuns grafiska profil
En fungerande grafisk profil är stommen i ett varumärkesarbete. Ale kommuns nuvarande
grafiska profil är från 2011. Den har under senaste två åren upplevts som bristfällig och med
omoderna inslag och täcker inte in de olika sätt som kommunen behöver kommunicera på.
Ny logotyp består av stadsvapnet tillsammans med texten ALE. Vågen har tagits bort då
elementet försvårar arbetet, upplevs som omodern och medför ökade kostnader i en del
material. Den röda färgen från vågen kvarstår som komplementfärg, men den beiga utgår helt.
De nya grundfärger i den grafiska profilen bygger på färgerna från stadsvapnet, vilka är blå,
grön och grå. De stärker kopplingen till skogen och de natursköna ängarna - grönt, blått för
älven, och grått för bergen. Grundfärgerna används som bakgrund i annonser,
presentationsmaterial, och i trycksaker. För att få ett större spektrum av färger har vi valt ut
kulörer som komplementfärger, vilka kan tonas i ljushet med hjälp av färgskalan. Dessa
komplementfärger är gult, rött tillsammans med grön och blått (i toning). Den ljusgröna
färgen lämpar sig speciellt bra för webben då den är enkel att uppfatta på digitala skärmar, så
som smartphones och datorer.
Den grafiska profilen kommer att revideras successivt, digitala medier, digitala blanketter,
nytryck och nya skyltar prioriteras. Allt upptryckt material kommer att användas till det är slut
innan nybeställningar görs. De skyltar som finns exempelvis på idrottshallar/anläggningar och
infartsleder kommer inte att bytas ut såvida det inte behövs av annan anledning
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-06-04
Manual grafisk profil

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen fastställer den grafiska profilen för Ale kommun.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen fastställer den grafiska profilen för Ale kommun.

___
Beslutsexpediering
Samtliga sektorchefer
HR-chefen
IT-chefen
Kommunikationschefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

15(25)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-08-19

KS0200/13
KS § 123

Ianspråkstagande av ytterligare investeringsmedel
för upprustningen av Nödinge- och Kyrkbyskolan
Utbildningsnämnden har tidigare fått tilldelat investeringsmedel för upprustning av
Nödingeskolan och Kyrkbyskolan till en summa av 104,8 mkr. Kalkylen för detta var
framtagen i ett tidigt stadie där underlaget för en kostnadsuppskattning var baserat på
planskisser och där det saknades djupare kunskap om tekniska detaljer som i ett senare skede
kan visa sig vara kostnadsdrivande. Under pågående entreprenad har projektets
kostnadsuppskatting uppdaterats utifrån vad som framkommit under resans gång. Detta har
resulterat i att prognosen för projektets totalkostnad har ökat och ser ut att hamna på ca 112
mkr vilket ger ett underskott av investeringsmedel på ca 7,2 mkr.
När det gäller upprustning av byggnader så är det stor risk att det upptäcks brister i husets
tekniska funktion. Det finns alltid en valmöjlighet att hålla ursprunglig budget mot att satsa på
en långsiktig och hållbar lösning. I upprustingen av de båda skolorna är de tekniska bristerna
av sådan karaktär att det skulle kunna äventyra elevers och personals hälsa om de inte
åtgärdas.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2014-05-30.
Bilaga tillkommande arbeten Nödingeskolan/Kyrkbyskolan 2014-05-28

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen beviljar utbildningsnämnden ett ökat investeringsanslag på 7,2 mkr
för upprustningen av Nödingeskolan och Kyrkbyskolan.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen beviljar utbildningsnämnden ett ökat investeringsanslag på 7,2 mkr
för upprustningen av Nödingeskolan och Kyrkbyskolan.

___
Beslutsexpediering
Sektor utbildning, kultur och fritid
Fastighetschefen
Projektledaren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

16(25)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-08-19

KS0048/14
KS § 124

Kommunstyrelsens uppföljningsrapport 3,
2014-06-30
Kommunfullmäktige har beslutat att under 2014 avsätta 8,0 Mkr till Utvecklingsfonden.
Kommunstyrelsen har också beslutat om två projekt som ska finansieras inom avsatta medel
för Sociala investeringsfonden (medel finns reserverade inom eget kapital). Fonderna beräknas
tillsammans ge en negativ budgetavvikelse vid årets slut på -11,9 Mkr. I övrigt lämnar
kommunstyrelsen en årsprognos på +13,1 Mkr, varav 10,0 Mkr utgör de ackumulerade
resterande medlen efter de senaste årens löneavtal. Ytterligare 3,0 Mkr av årets
prognostiserade överskott avser de specialdestinerade anslagen kollektivtrafik (+1,0 Mkr) och
färdtjänst (+2,0 Mkr). Överskott som uppstått via ej tillsatta tjänster, samt reserven som
aktiveras efterhand som det är klart att den ej behöver täcka oplanerade uppkomna kostnader,
kommer att användas till att finansiera satsningar som stödjer förvaltningens strategiska arbete
baserat på visionen. Förvaltningen arbetar nu med att fastställa de aktiviteter som behöver
genomföras.
Inom förtroendemannaverksamheten ökades budgeten inför 2014 med 0,8 Mkr till drygt
7,1 Mkr. Kostnaderna inom denna verksamhet är fortfarande högre än budget. Om inga
åtgärder genomförs beräknas underskottet bli 0,4 Mkr på årsbasis. Ett arbete behöver
genomföras för att uppnå budget i balans. IT-avdelningen har haft återkommande problem att
uppnå ett nollresultat. I år ser det efter sex månader betydligt bättre ut framförallt beroende på
fler datorer i systemet. De historiska problemen beror på att kostnader styrts mot detta
område när ingen annan velat stå för kostnaderna. Ett arbete med att fastställa en
tjänstekatalog som tydligt reglerar vad verksamheten respektive IT-avdelningen ansvarar för är
nu i sitt slutskede. Dessa två faktorer tillsammans innebär att bedömningen är att ett
nollresultat kommer att nås.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-07-07
Kommunstyrelsens uppföljningsrapport 3, 2014-06-30

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 3, 2014-06-30.

___
Beslutsexpediering
Förvaltningsekonomen på sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(25)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-08-19

KS0002/14
KS § 125

Uppföljningsrapport 3, 2014-06-30
Nämnderna ska lämna 5 uppföljningsrapporter under året, varav den tredje ska avse
ekonomiskt utfall t o m juni månad. Rapporten ska förutom ett redovisat resultat för perioden
även innehålla en prognos för årets utfall. Nämndernas rapportering är en förutsättning för att
kommunstyrelsen ska kunna utöva styrning och tillsyn över kommunens verksamhet och
ekonomiska ställning.
Uppföljningsrapporten är baserad på att en ramjustering till nämnderna för löneavtal 2014
även för kommunals avtalsområde sker enligt bilaga 1. Utöver lönerevisionen för
tillsvidareanställda föreslås även en justering för höjda timlöner, samt semesterlöneskuld.
Uppföljningsrapport 3 ger en förbättrad bild av det ekonomiska läget i förhållande till
uppföljningsrapport 2, främst beroende på att de senaste årens löneavtal legat på en
förhållandevis låg nivå. Nämnderna räknar med att kunna bedriva verksamheten inom
tilldelade budgetramar med undantag av överförmyndarnämnden. Periodens resultat är 40,7
Mkr och nämndernas sammantagna uppgifter ger en total årsprognos på 27,8 Mkr. vilket
motsvarar en positiv budgetavvikelse på 21,3 Mkr. Investeringsutgifterna under 2014 beräknas
uppgå till 237 Mkr.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-06-09
Uppföljningsrapport 3 – juni 2014
Bilaga 1 till uppföljningsrapport 3, justering för löneavtal 2014
Protokollsutdrag från överförmyndarnämnden 2014-07-10 § 23
Protokollsutdrag från KFNau 2014-08-13 § 21
Protokollsutdrag UBNau 2014-08-13 § 74

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 3 2014.
Kommunstyrelsen godkänner ramjustering på grund av löneavtal 2014 enligt bilaga 1
(kommunal, timlöner och semesterlöneskuld) till uppföljningsrapport 3.

___
Beslutsexpediering
Samtliga nämnder
Ekonomichefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(25)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-08-19

KS0131/14
KS § 126

Förslag till kvalitetssäkrad process för ärenden
och beslut
I Ale kommuns verksamhetsplan för 2014 som antogs av kommunfullmäktige 2013-06-17 §
130 framgår att kommunstyrelsen fått i uppdrag att utarbeta en kvalitetssäkrad process för
ärenden och beslut. Uppdraget har tilldelats kommunchefen som har valt att samråda i frågan
med kommunens nämndstödsgrupp. Nämndstödsgruppen föreslår följande åtgärder:
•
•

•
•
•
•

Ale kommun ska arbeta efter en gemensam ärendehanteringsprocess för förvaltningen
och de olika nämnderna.
Arbetsutskottets funktion är att avgöra om ärendena är tillräckligt beredda,
kvalitetssäkra politiken och lägga beslutsförslag till den politiska församlingen. Protokoll
ska avskaffas för alla arbetsutskott i samband med möten. I de fall då arbetsutskotten
fattar beslut så skall detta redovisas i protokoll, men när utskottet lägger fram ett förslag
till nämnden eller tar del av en information så ska detta inte protokollföras.
Ordförandeberedning, det är nämndens/styrelsens ordförande som bestämmer hur
beredningen ska se ut och vilka som ska deltaga, huvuduppgiften är att avgöra agendan
inför arbetsutskottets möte.
Underlag och handlingar blir allmän handling först i samband med utskick av kallelse
och dagordning till beslutande organ.
Tillgängliggöra allmänna handlingar som utgör underlag för beslut i nämnd, styrelse och
fullmäktige, på hemsidan i samband med att kallelse till möte skickas.
Utbilda alla anställda som har en handläggarroll i Ale kommun om
ärendehanteringsprocessen i Ale samt om hur ett tjänsteutlåtande ska utformas.
Revidera Kvalitetsdokumentet – Skrivregler och riktlinjer för en effektiv ärendehantering i Ale
kommun i enlighet med vad som föreslås i bilaga till tjänsteutlåtandet.

Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-08-08
Bilaga till tjänsteutlåtande – förslag till revideringar av Kvalitetsdokumentet – Skrivregler och
riktlinjer för en effektiv ärendehantering i Ale kommun

Beslut
1.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom redovisade åtgärder för att kvalitetssäkra
ärendeprocessen och beslut.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(25)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-08-19

Beslutsexpediering
Kommunchefen
Administrative chefen på sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(25)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-08-19

KS0155/14
KS § 127

Projektplan och finansiering av ”Ale Big Air” 2015
Ett nytt event med 15 snowboardåkare planeras i Alebacken den 28 februari 2015. Syftet är att
sätta Ale på kartan och aktivt medverka till positiv marknadsföring. Det finns inget färdigt
koncept utan det planerade tillfället är samtidigt både konceptutveckling och genomförande.
Detta innebär att det kan vara svårt att hitta sponsorer, beräkna kostnader, publiktillströmning
med mera. Kostnaden för Ale kommun utöver det som redan överenskommits beräknas till
maximalt 416.000 kronor.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-07-30

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen delegerar ärendet för beslut till
kommunstyrelsens arbetsutskott i det fall att beslut krävs i ärendet innan kommunstyrelsens
sammanträde den 16 september.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen delegerar ärendet för beslut till kommunstyrelsens arbetsutskott i det
fall att beslut krävs i ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde den 16 september.

___
Beslutsexpediering
Näringslivschefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(25)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-08-19

KS0129/14
KS § 128

Medel till näringslivsrådet
Näringslivsrådet har arbetat med sex arbetsgrupper för att förbättra näringslivets
förutsättningar i Ale. För att kunna komplettera det idémässiga arbetet i rådet behövs nu
ekonomiska möjligheter att omsätta arbetet i praktiken under hösten 2014.
Sektor kommunstyrelsen bedömer att 300 000 kronor är en lämplig summa för att finansiera
arbetsgruppernas förlag under resterande del av 2014. Medlen ställs till näringslivschefens
förfogande för att finansiera föreslagna kostnader. För 2015 får dessa kostnader arbetas in i
det ordinarie budgetarbetet. Medlen bör tas ur kommunstyrelsens anslag för särskilda insatser
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-06-17

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen beslutar att överföra 300 tkr till ansvar 1100 verksamhet 221
näringslivsenheten från särskilda insatser för stöd till näringslivsrådets arbetsgrupper.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att överföra 300 tkr till ansvar 1100 verksamhet 221
näringslivsenheten från särskilda insatser för stöd till näringslivsrådets arbetsgrupper.

___
Beslutsexpediering
Näringslivschefen
Ekonomichefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(25)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-08-19

KS0004/14
KS § 129

Redovisning av delegeringsbeslut
Markärenden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mark- och exploateringschefens beslut om genomförande av detaljplan för
Furulundsområdet i Alafors, 2014-05-19
Mark- och exploateringschefens beslut om upplåtelse av mark för pendelparkering,
2014-05-19
Mark- och exploateringschefens beslut om genomförande av detaljplan 4 för E45 och
NorgeVänerbanan, 2014-05-20
Mark- och exploateringschefens beslut om genomförande av detaljplan 3 för E45 och
NorgeVänerbanan, 2014-05-20
Mark- och exploateringschefens beslut om genomförande av detaljplan 4 för E45 och
NorgeVänerbanan, 2014-05-22
Mark- och exploateringschefens beslut om genomförande av detaljplan 8 för E45 och
NorgeVänerbanan, 2014-05-22
Mark- och exploateringschefens beslut om genomförande av detaljplan 3 för E45 och
NorgeVänerbanan, 2014-06-02
Mark- och exploateringschefens beslut om genomförande av detaljplan 1 för E45 och
NorgeVänerbanan (löpnummer 18-2014), 2014-06-02
Mark- och exploateringschefens beslut om genomförande av detaljplan 1 för E45 och
NorgeVänerbanan (löpnummer 19-2014), 2014-06-02
Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av jakträttsupplåtelse, 2014-06-15
Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av jakträttsupplåtelse, 2014-06-30
Mark- och exploateringschefens beslut om markförsäljning, 2014-07-16

Personalärenden

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kommunchefens beslut om förordnande av tillförordnad ekonomichef 2014-06-02 –
2014-06-05, 2014-05-20
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om förordnande av tillförordnad kommunchef
2014-06-23 – 2014-07-06, 2014-06-01
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om förordnande av tillförordnad kommunchef
2014-07-07 – 2014-07-13 och 2014-08-04 – 2014-08-10, 2014-06-01
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om förordnande av tillförordnad kommunchef
2014-07-14 – 2014-07-20 och 2014-08-11 – 2014-08-17, 2014-06-01
Kommunchefens beslut om förordnande av tillförordnad sektorchef på sektor arbete,
trygghet och omsorg 2014-06-16 – 2014-06-29, 2014-06-05
Kommunchefens beslut om förordnande av tillförordnad sektorchef på sektor arbete,
trygghet och omsorg 2014-06-30 – 2014-07-20, 2014-06-05
Kommunchefens beslut om förordnande av tillförordnad sektorchef på sektor arbete,
trygghet och omsorg 2014-07-21 – 2014-08-10, 2014-06-05
Kommunchefens beslut om förordnande av tillförordnad sektorchef på sektor arbete,
trygghet och omsorg 2014-08-11 – 2014-08-17, 2014-06-05

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(25)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-08-19
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Kommunchefens beslut om förordnande av tillförordnad sektorchef på sektor arbete,
trygghet och omsorg 2014-08-18 – 2014-08-24, 2014-06-05
Kommunchefens beslut om förordnande av tillförordnad administrativ chef 2014-06-30
– 2014-08-01, 2014-06-16
Kommunchefens beslut om förordnande av tillförordnad ekonomichef 2014-07-14 –
2014-07-25, 2014-06-11
Kommunchefens beslut om förordnande av tillförordnad ekonomichef 2014-08-11 –
2014-08-15, 2014-06-11
Kommunchefens beslut om förordnande av tillförordnad sektorchef på sektor arbete,
trygghet och omsorg 2014-08-04 – 2014-08-10, 2014-06-17
Kommunchefens beslut om förordnande av tillförordnad sektorchef på sektor
utbildning, kultur och fritid vecka 30 och vecka 31, 2014-06-23
Kommunchefens beslut om förordnande av tillförordnad sektorchef på sektor
utbildning, kultur och fritid vecka 32, 2014-06-23
Tillförordnade kommunchefens beslut om förordnande av tillförordnad sektorchef på
sektor samhällsbyggnad 2014-07-14 – 2014-07-27, 2014-07-28 – 2014-08-03 och 201408-04 – 2014-08-10, 2014-06-27
Tillförordnade kommunchefens beslut om förordnande av tillförordnad sektorchef på
sektor samhällsbyggnad 2014-07-14 – 2014-07-27, 2014-06-27
Tillförordnade kommunchefens beslut om förordnande av tillförordnad sektorchef på
sektor samhällsbyggnad 2014-07-28 – 2014-08-03, 2014-06-27
Tillförordnade kommunchefens beslut om förordnande av tillförordnad sektorchef på
sektor samhällsbyggnad 2014-08-04 – 2014-08-10, 2014-06-27

Allmänna ärenden

32.
33.

Tillförordnade kommunchefens och ekonomichefens beslut om medfinansiering av
Alebackens miljövänliga pistmaskin, 2014-06-26
Tillförordnade kommunchefens och ekonomichefens beslut om offert från Västtrafik
angående tillköp av trafik med elbuss i Ale, 2014-07-03

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(25)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-08-19

KS § 130

Delgivningar
Kallelser/protokoll

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Protokoll från kommunala pensionärsrådet, 2014-04-14
Protokoll från kommunala pensionärsrådet, 2014-06-09
Sammanträdestider för regionfullmäktige 2015, regionfullmäktiges beslut 2014-06-09 –
2014-06-10 § 99
Bestämmande av tid för förbundsfullmäktiges sammanträde 2015, Göteborgsregionens
förbundsfullmäktiges beslut 2014-06-10 § 95
Kungörelse av förbundsfullmäktiges sammanträden under år 2015, Göteborgsregionens
förbundsfullmäktiges beslut 2014-06-10 § 96
Tilldelning av tillfälliga investeringsbidrag för 2014, kultur- och fritidsnämndens beslut
2014-06-11 § 55
Internkontrollplan 2014, kultur- och fritidsnämndens beslut 2014-06-11 § 57
Inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen,
protokoll från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2014-06-13
Turismutveckling i Ale, kommunfullmäktiges beslut 2014-06-16 § 71

Diverse

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Fighting Youth Unemployment: Lessons from the Netherlands and Sweden, inbjudan
från Svenska institutet för europapolitiska studier och Nederländernas ambassad till
seminarium i Stockholm 2014-10-16
Samling för social hållbarhet- Trygga och goda uppväxtvillkor för jämlik hälsa i Västra
Götaland – från teori till praktisk verksamhet, information från Västra
Götalandsregionen om konferens 2014-11-06 i Göteborg
Kommunerna måste prioritera de allmänna samlingslokalerna!, uttalande från Våra
Gårdars ombudsmöte 10-11 maj i Umeå, 2014-05-19
Information beträffande prop. 2013/14:127, Nya åtgärder som kan genomföras utan
krav på bygglov, yttrande från Försvarsmakten 2014-06-03
Swedavia AB (Göteborg Landvetter Airport) angående ansökan om nytt tillstånd enligt
miljöbalken för verksamheten vid Göteborg Landvetter Airport, Härryda kommun,
underrättelse från Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 2014-06-13
Nyanländ i Sverige- Effektiva insatser för ett snabbt mottagande?, rapport RIR 2014:15
från Riksrevisionen, 2014-06-25
Årsredovisning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 2013, 2014-06-26
Verksamhetsinriktning och Budget för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) år
2015, 2014-06-26
Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2014, rapport 2014:47, Länsstyrelsen
Västra Götalands län, 2014-07-30
Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborgs Stad – Regionala bolag,
rapport från Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(25)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-08-19

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

