PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

Plats och tid

Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00 - 13:40

Beslutande och tjänstgörande
ersättare

Mikael Berglund (M), ordförande
Dan Björk (M)
Kajsa Nilsson (M) §§ 44-60
Erik Karlsson (M) tjg. för Kajsa Nilsson (M) §§61-64
Ingela Nordhall (AD)
Rose-Marie Fihn (FP)
Sune Rydén (KD) §§ 44-45
Jonatan Sundeen (KD) tjg. för Sune Rydén (KD) §§ 46-64
Boel Holgersson (C) tjg. för Åke Niklasson (C)
Paula Örn (S)
Rolf Gustavsson (S) §§ 44-58, 60-64
Monica Samuelsson (S) tjg. för Rolf Gustavsson (S) § 59
Ann-Christine Paulin (S)
Hasse Andersson (S) tjg. för Björn Norberg (S) §§ 44-58,
60-64
Erik Karlsson (M) tjg. för Björn Norberg (S) § 59
Ingmarie Torstensson (V) §§ 44-61
Monica Samuelsson (S) tjg. för Ingmarie Torstensson (V)
§§ 62-64
Peter Rosengren (MP) §§ 44-45
Johnny Sundling (V) tjg. för Peter Rosengren (MP) §§ 4664

Närvarande ersättare

Daniel Mörner (M) §§ 44-45
Erik Karlsson (M) §§ 44-58, 60
Ulf-Göran Solving (AD)
Tore Berghamn (FP)
Jonatan Sundeen (KD) §§ 44-45
Monica Samuelsson (S) §§ 44-58, 60-61
Johnny Sundling (V) §§ 44-45

Närvarorätt enligt särskilt beslut

-

Utses att justera

Paula Örn

Justeringens plats och tid

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge
2014-03-13

Ajournering: 12:00-13:00

Underskrifter

Paragrafer:44-64

Sekreterare:
Torbjörn Hall
Ordförande:

Justerande:
Mikael Berglund

Paula Örn
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

Övriga deltagande

Björn Järbur, kommunchef
Torbjörn Hall, kommunsekreterare
Helene Ramert, ekonomichef § 45a
Håkan Spång, administrativ chef § 45b
Charlott Klug, brott- och säkerhetshandläggare § 45b

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-03-11

Datum för anslags uppsättande

2014-03-13

Datum för anslags nedtagande

2014-04-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Torbjörn Hall

Justerandes sign.
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KS § 44

Godkännande av dagordning
Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns med att följande ärende läggs till
som punkt 21 på dagordningen:
•

Inriktning budget 2015.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0007/14
KS § 45

Informationsärenden
a)

Information om årsredovisning 2013 för kommunen och dess bolag

Ekonomichef Helene Ramert informerar om kommunens resultat för år 2013.
b)

Uppföljning av handlingsprogram 2013-2015 enligt Lagen om skydd mot
olyckor samt Lagen om extraordinär händelse

I mars 2013 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att återkomma till
kommunstyrelsens sammanträde i mars 2014 med en uppföljning av Handlingsprogram
enligt Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen om extraordinär händelse. Administrativ chef
Håkan Spång och brotts- och säkerhetshandläggare Charlott Klug redovisar de åtgärder
som vidtagits inom ramen för handlingsprogrammet.
c)

Kommunchefen informerar

Kommunchef Björn Järbur lämnar information från tjänstemannaorganisationen. Idag
behandlas till exempel digitala trygghetslarm, systematik för GR-arbetet, utveckling av
övergripande samverkansformer inom organisationen.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar informationen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0026/14
KS § 46

Årsredovisning 2013 för kommunen och dess
bolag
I ”Årsredovisning 2013” finns, förutom den ekonomiska redovisningen med
förvaltningsberättelse, uppföljning av Verksamhetsplan 2012, personal- och miljöredovisning
och nämndernas kortfattade beskrivningar av verksamheten under året.
•

•
•
•
•
•
•
•

I ”Årsredovisning 2013” finns, förutom den ekonomiska redovisningen med
förvaltningsberättelse, uppföljning av Verksamhetsplan 2013, personal- och
miljöredovisning och nämndernas kortfattade beskrivningar av verksamheten under
året.
För kommunen och dess bolag är det positiva resultatet 34,5 Mkr och det egna
kapitalet uppgår därmed till totalt 921,6 Mkr.
Ale kommun visar i 2013 års bokslut ett positivt resultat på 37,5 Mkr och kommunens
egna kapital uppgår därmed till 739,9 Mkr.
Affärsverksamhetens resultat har balanserats till nästkommande år.
Kommunen har inte gjort några finansiella placeringar avseende pensionsmedel utan
använder istället avsatta medel till att minska den externa låneskulden.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att över- och underskott från 2013 års verksamhet
inte ska tas med till 2014.
I samband med årsbokslutet slutredovisas fem exploateringsfastigheter
Slutredovisning av Nya Nödingeskolan samt disponering av nedlagda investeringar

Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-25 § 21.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-02-13.
Årsredovisning 2013, bilaga 1.
Redovisning av affärsverksamheten 2013, bilaga 2.
Slutredovisning av exploateringsprojekt, bilaga 3.
Slutredovisnings av Nya Nödingeskolan samt disponering av nedlagda investeringar,
bilaga 4.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna.
Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2013 för kommunen och dess bolag.
Kommunfullmäktige beslutar att i eget kapital reservera 6,5 Mkr av årets positiva
resultat till resultatutjämningsreserven.
Kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller underskott ska överföras till 2014.
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av exploateringsfastigheterna i 2013 års
bokslut enligt bilaga 3.
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av Nya Nödingeskolan samt disponering
av nedlagda investeringar enligt bilaga 4.

Ärendet föredrogs av ekonomichef Helene Ramert på kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2014-02-25 § samt på dagens sammanträde med kommunstyrelsen § 45a.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna.
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av exploateringsfastigheterna i 2013 års
bokslut enligt bilaga 3.
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av Nya Nödingeskolan samt disponering
av nedlagda investeringar enligt bilaga 4.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.

Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2013 för kommunen och dess bolag.
Kommunfullmäktige beslutar att i eget kapital reservera 6,5 Mkr av årets positiva
resultat till resultatutjämningsreserven.
Kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller underskott ska överföras till 2014.

___
Beslutsexpediering
Kommunrevisionen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0025/14
KS § 47

Överföring av investeringsmedel från 2013 till 2014
I samband med bokslutsberedningen prövas om inte ianspråktagna investeringsmedel får
överföras till kommande år. Kommunfullmäktiges verksamhetsplan anger att grundprincipen
är att beslutat investeringsanslag får tas i anspråk även efterföljande kalendeår om
investeringen inte kunnat göras det innevarande budgetåret. Investeringar som utförs inom
reinvesteringsanslaget, årsanslaget som inte är specificerat i verksamhetsplanen utan avgörs av
respektive nämnd ombudgeteras inte. Nästkommande års anslag får tas i bruk för att
genomföra dessa.
Den totala investeringsvolymen uppgick 2013 till 313 212 tkr efter överföring av 2012 års ej
utnyttjade anslag och tilläggsbudget. Totalt utnyttjades 84 577 tkr. Därmed uppgår resterande
ej utnyttjade budgetmedel till 228 635 tkr. Av dessa föreslås 19 291 tkr överföras till 2014. Den
totala investeringsvolymen för 2014 uppgår då till 282 291 tkr.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att investeringsmedel till ett belopp av 19 291 tkr överförs
från år 2013 till 2014.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-25 § 22.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-02-05.
Bilaga - Överföringar av investeringar från 2013 till 2014.
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden med bilaga Begäran om ombudgetering av
investeringsmedel.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige godkänner överföring av 19 291 tkr av 2013 års investeringsanslag
till 2014.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner överföring av 19 291 tkr av 2013 års investeringsanslag
till 2014.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0109/13
KS § 48

Revidering av budget 2014
En ny beräkningsmodell har införts 2014 avseende inkomst- och kostnadsutjämningen till
kommuner. Den förändrade beräkningsmodellen innebär en positiv förändring mot den
prognos som fanns tillgänglig vid beräkning av budget för 2014 på ca 17 Mkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2014-02-25 åt sektor kommunstyrelsen att till
kommunfullmäktiges sammanträde i mars föreslå hur den nettoförstärkning på 17 Mkr som
förändringarna i intäkts- och kostnadsutjämningssystemet innebär kan ombudgeteras med
fokus på ramförstärkning till utbildningsnämnden.
Sektor kommunstyrelsen föreslår en ramökning för utbildningsnämnden på 10,5 Mkr och att
kommunens budgeterade resultat ändras till 6,5 Mkr för att i viss mån beakta kommunallagens
begrepp om god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-03-07.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-25 § 30.
Skrivelse från Paula Örn (S) angående nytt utjämningssystem - ny budget 2014.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att till
kommunfullmäktiges möte i mars föreslå hur den nettoförstärkning på 17 miljoner som
förändringarna i intäkts- och kostnadsutjämningssystemet innebär kan ombudgeteras
med fokus på ramförstärkning för utbildningsnämnden.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige godkänner för budgetår 2014 en ramökning till
utbildningsnämnden på 10,5 Mkr och att kommunens budgeterade resultat ändras till
6,5 Mkr.

Yrkande

Ingela Nordhall (AD) yrkar avslag på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.
Paula Örn (S), Johnny Sundling (V), Rose-Marie Fihn (FP), Dan Björk (M), Kajsa Nilsson (M)
yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Deltagande i beslut

Boel Holgersson (C) meddelar att hon inte deltar i beslutet.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner för budgetår 2014 en ramökning till
utbildningsnämnden på 10,5 Mkr och att kommunens budgeterade resultat ändras till
6,5 Mkr.

Reservation

Ingela Nordhall (AD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut och tillåts lämna följande
skriftliga reservation:
RESERVATION – Till förmån för Aledemokraternas förslag till Revidering
av budget 2014
Ale-demokraterna vill inte villkorslöst göra en ramhöjning för
Utbildningsnämnden om 10,5 mkr. Tidigare ramhöjande budgetförstärkningen
kan inte avläsas i förbättrade utbildningsresultat i form av höjning av
meritvärden. Vi kräver en bättre styrning av grundskolans resursanvändning.
Vårt mål är att Ale kommun skall tillhöra toppskiktet inom Göteborgsregionen! För att uppnå detta krävs dels pedagogiskt nytänkande, dels ett bättre
ledarskap inom skolan och dess förvaltning, dels högre lärartäthet samt
kompetenshöjning inom lärarkåren.
Ale-demokraterna vill långsiktigt tillföra de ekonomiska förstärkningar som
krävs för att verkligen skapa en bra grundskola i Ale kommun. Hur detta skall
finansieras kommer att redovisas senare.
Vi kräver att bl a följande skall genomföras i det korta perspektivet:
1. Lärarna skall ha rätt till betald kompetensutveckling i ett led att höja
kompetensnivån
2. Antalet specialpedagoger skall ökas
3. Kommunalt stöd till lärarnas vidareutbildning i form av t ex stipendium
införs
4. Varje skola skall ledas av dokumenterat pedagogiskt kunniga skolledare
5. Enkätundersökningar av lärarnas kompetens och förmåga skall genomföras,
på integritetsskyddat sätt
6. Kvalitetskontroller skall göras av undervisningen
7. Ordning och reda skall råda i klassrummet
8. Noll-tolerans mot droger i skolan
9. Kunskapsuppföljning av varje elev görs varje år
10. Åtgärdsplan skall upprättas för varje elev. Uppföljningen skall ske var 6:3
månad.
11. System för konflikthantering skall införas
Justerandes sign.
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En ökad hänsyn skall tas till barnens utvecklingsståndpunkt och
utbildningsnivån skall anpassas till denna. Det är viktigt att såväl barn med
problem som barn som är tidigt utvecklade stimuleras i sitt arbete i skolan.
Ekonomin får inte skapa hinder i detta arbete.
För att vända trenden på våra skolor föreslår vi att ytterligare 15
speciallärartjänster tillsätts samt ytterligare 5 miljoner i riktat bidrag för nya
läromedel.
Alla elever skall ha rätt till lärarledd undervisning och att alla elever har rätt till
det stöd som respektive elev behöver för att känna motivation och glädje med
skolarbetet. Skolan får inte fortsätta utvecklas till medelmåttornas skola. För att
stimulera alla elever oavsett förmåga vill vi införa individuella läroplaner.
Systemet med skolvärdar alt. stödpappa/mamma återinförs, t.ex. med arbetslösa
med intresse för barn och ungdom. Detta skulle stötta både lärarna och de elever
som utsätts för mobbing eller har andra särskilda behov av vuxenkontakt. De
kan också vara en extra resurs som behövs i det dagliga skolarbetet. Vi kommer
att minska antalet elever per klass och vill återinföra det gamla begreppet
klassföreståndare fullt ut.
För att ytterligare stärka skolsystemet föreslår vi:
• Startandet av ytterligare privata friskolor uppmuntras och stimuleras. Dessa
skall drivas inom svenska skolverkets normer .
• Vi vill ge möjlighet att införa kommunala friskolor som drivs utan kommunal
styrning och i stället av föräldrar, rektorer och lärare
• Begåvade elever skall stimuleras och deras kunskaper och studievilja skall tas
till vara och understödjas
• Särskilda åtgärder skall sättas in för elever som inte vill eller kan klara av
undervisningen
• Betyg/skriftliga omdömen införs fr o m 3:e årsklassen.
BAKGRUNDSFAKTA till Ale-demokraternas ställningstagande:
Tidigare Utbildningsnämnden (Barn- och Ungdomsnämnden) körde Ales
kommunala skolor i botten utan att några kraftfulla åtgärder sattes in.
Utvecklingen har inte kunnat stoppas.
Utbildningsnämnden
mandatperioden:
År:
2010:
2011:
2012:
2013:

Justerandes sign.

har

haft

följande

ekonomiska

Ant.elever
förskolan

Ant.elever
Grund 1-9

Antal
elever, tot

1.653
1.659
1.654

3.482
3.501
3.568

5.135
5.160
5.222

utveckling

under

Budgetram
588 mkr
597 mkr
648 mkr
677 mkr
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Antalet elever ökade 2011-13 med 1,7%. Inflationstakten (k-index) ökade
perioden 2011-2014 (jan) eller totalt 1,7%. Tas hänsyn till ökningen av
elevantalet och inflationen har skolan alltså tillförts netto cirka 65 milj kr åren
2011-2013 och resultaten i skolan fortsätter minska. Enligt senaste SALSA
MÄTNINGEN (Skolverket) halkar Ale kommuns högstadieskolor ner
ytterligare, båda vad gäller genomsnittliga meritvärdena och andelen elever som
uppnått målen, dvs godkänt i alla ämnen.
Jag reserverar mig till förmån för beslutet att tillföra ytterligare 10,5 milj kr, som
också ska vara ramhöjande, eftersom beslutet inte ingår i en väl genomtänkt plan,
t ex som ovan, för en strukturell förändring av hela Utbildningsnämndens
ansvarsområde.
Ale den 11 mars 2014
Ingela Nordhall (AD)
Ledamot kommunstyrelsen
___

Justerandes sign.
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KS0135/13
KS § 49

Svar på medborgarförslag angående säker
hundförvaring i stadsmiljö
Medborgarförslag om att införa säker hundförvaring i Ale kommun har inkommit till
kommunfullmäktige. Förslaget innebär utbyggnation av luftiga garage för hundägare att nyttja
varma dagar. Garagen ska vara luftiga och svala och man kan på det viset låta fönster och
bagagelucka vara öppna under tiden man gör sina ärenden.
Förslagsställaren föreslår att garagen uppförs vid köpcentra och även på lämplig kommunalägd
mark.
Sektor samhällsbyggnad kan i dagsläget inte se att det finns något behov av den här typen av
hundförvaring på någon kommunalägd mark. Uppförande av förvaring i anslutning till
köpcentra är ingen kommunal fråga utan får hanteras av respektive fastighetsägare. Sektorn vill
då även påpeka att dylika förvaringar är bygglovspliktiga.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-25 § 23.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2014-01-23 § 9.
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2014-01-08.
Delegeringsbeslut - Remittering av motion.
Medborgarförslag, inkommet 2013-06-05.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0192/13
KS § 50

Svar på motion från Aroseniusskolan angående
skolmaten
I en motion till ungdomsfullmäktige från Aroseniusskolan föreslås att kommunen genomför
en undersökning angående vad för slags skolmat som är omtyckt och vad som inte är lika
populärt.
Grunden till motionen är:
•

Ungdomsfullmäktiges ledamöter från Aroseniusskolan beskiver i sin motion att vissa
dagar äter elever mer än beräknat på grund av att ”god” mat serveras i skolan och
andra dagar så äter eleverna mindre än vad som beräknats.

Under vårterminen 2014 ingår Ale kommun i ett projekt för regionen som ska se över
matsvinn och i detta projekt kommer man också att se om det slängs mer av viss mat.
Intentionen med att se vilken mat som är populär och vilken som är mindre omtyckt är viktigt
att ta till vara på.
Ett samarbete med matråden(elever), Ale matservice och skolköken göra en enkät
undersökning där frågorna konstrueras ihop så att elever får med sina frågeställningar och att
Ale Matservice får med sina. Detta underlag sammanställs och man planerar för åtgärder
tillsammans med elever, Ale matservice och skolköken för att uppnå ett optimalt resultat och
mat som både är god men också näringsriktig.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-25 § 24.
Utbildningsnämndens protokoll 2014-01-22 § 3.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2013-12-17.
Motion från Aroseniusskolan angående skolmaten.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

16(41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

KS0192/13
KS § 51

Svar på motion från Aroseniusskolan angående
busskortstider
I en motion från Aroseniusskolan föreslås att tiden för när fritidskorten gäller ändras från kl
14. Många fritidsaktiviteter börjar tidigt och man tycker det är dyrt att betala resan.
Ale kommun köper fritidskorten av Västtrafik och idag gäller de mellan klockan 16 – 22.
Önskemål om att ändra tiderna har kommit in från elever vid flera tillfällen innan och vi har
bett Västtrafik att räkna på vad det skulle kosta att utöka tiden. Västtrafik har vi dessa tillfällen
svarat att de inte haft möjlighet att ändra på giltighetstiden.
I dag svarar Västtrafik så här:
Det pågår just nu ett stort projekt som syftar till att likrikta de produkter
(färdbevis) som skall erbjudas av Västtrafik och skapa en större jämlikhet i
regionen. Utökning av skolkort och fritidskort är en del av denna översyn där
första etapp beräknas vara klar i april, innan dess kommer vi inte att göra några
utredningar eller kostnadsberäkningar på nya frågeställningar om ändrade
produkter.
Vi måste avvakta Västtrafiks översyn och därefter ta ställning till vad de erbjuder.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-02-28
Motionen om utökade tider på busskorten

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

KS0192/13
KS § 52

Svar på motion från Aroseniusskolan angående
PRAO
I en motion till ungdomsfullmäktige från Aroseniusskolan föreslås att PRAO införs för alla
elever i årskurs 9 i Ale kommun.
Grunden till motionen är:
•

Ungdomsfullmäktiges representanter från Aroseniusskolan beskriver i sin motion att
PRAO skulle ge elever i årskurs 9 en inblick i arbetslivet.

Motionen från Aroseniusskolan liknar den motion som har skickats in från elever på
Kyrkbyskolan angående Prao. I motionen från Aroseniusskolan skriver eleverna att de borde
få praoa i syfte att få inblick i arbetslivet. Prao i Ale kommun är just nu organiserad enligt
följande:
Alla högstadieskolor har prao knutet till elevens val, där elever har möjlighet att välja prao.
Denna möjlighet finns i årskurs 8 och 9. Skälet till detta är att det ger goda möjligheter för
lärare att samrätta nationella prov och minska elevgrupper i elevens val-grupper. Elevens val
ligger på några skolor i sammahållna perioder medan den på andra skolor ligger utspridda över
terminen.
Praoplatser ordnas i första hand genom föräldrar och vänner. Skolan hjälper till med att hitta
praoplatser vid behov. Högstadieskolornas rektorer, tillsammans med verksamhetschef Joakim
Östling, har under januari 2014 träffats för att diskutera framtidens prao i Ale kommun.
Arbetet i gruppen kommer att visa om det går att komplettera dagens ”Elevens val-prao” med
prao för alla elever någon period under högstadieåldern. En viktig del i det arbetet är att
integrera praon med arbetet i den ordinarie verksamheten; exempelvis att svensklärarna
arbetar med hur man skriver en arbetsansökan.
Verksamhetschef Joakim Östling kommer under vårterminen bjuda in till uppföljningsmöten
där högstadierektorer, kommunens studie och yrkesvägledare, en lärare per skola och Ale
gymnasiums rektor deltar.
Ale kommuns näringslivschef kommer att delta i gruppens arbete för att skapa goda relationer
mellan skola och näringsliv. Skolornas respektive elevråd kommer att vara remissinstans till
gruppens arbete. Gruppens arbete kommer att ta tid då stort antal praoplatser behöver ordnas
vilket gör att frågan om utökning av prao ännu inte kan besvaras. Gruppens arbete planeras
vara klart till maj 2014.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

Beslutsunderlag

•
•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-25 § 31.
Utbildningsnämndens protokoll 2014-02-19 § 37.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2014-01-29.
Motion.

Utbildningsnämndens beslut 2014-02-19 § 37
1.

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-02-25 § 31 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen antar utbildningsnämndens förslag till beslut
som sitt eget.
Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

KS0218/13
KS § 53

Svar på motion från Kyrkbyskolan angående PRAO
I en motion till ungdomsfullmäktige från Kyrkbyskolan föreslås att möjligheterna till PRAO
utökas till att gälla mer än endast de dagar som erbjuds i samband med Elevens valvecka.
Grunden till motionen är:
•

Ungdomsfullmäktiges ledamöter från Kyrkbyskolan beskriver i sin motion att PRAO
kan förändra ungdomars liv och möjlighet till att skaffa ett sommarjobb.

Det har inkommit en motion från Kyrkbyskolan som liknar den motion som har skickats in
från elever på Aroseniusskolan angående Prao. I motionen från Kyrkbyskolan skriver eleverna
att de borde få praoa, och inte bara på elevens val veckan som är en gång om året i fyra dagar.
Man beskriver även att elever som valt kör då inte får möjlighet att praoa och det är svårt att
veta vad man vill arbeta med resten av livet.
Prao i Ale kommun är just nu organiserad enligt följande:
Alla högstadieskolor har prao knutet till elevens val, där elever har möjlighet att välja prao.
Denna möjlighet finns i årskurs 8 och 9. Skälet till detta är att det ger goda möjligheter för
lärare att samrätta nationella prov och minska elevgrupper i elevens val-grupper. Elevens val
ligger på några skolor i sammahållna perioder medan den på andra skolor ligger utspridda över
terminen.
Praoplatser ordnas i första hand genom föräldrar och vänner. Skolan hjälper till med att hitta
praoplatser vid behov. Högstadieskolornas rektorer, tillsammans med verksamhetschef Joakim
Östling, har under januari 2014 träffats för att diskutera framtidens prao i Ale kommun.
Arbetet i gruppen kommer att visa om det går att komplettera dagens ”Elevens val-prao” med
prao för alla elever någon period under högstadieåldern. En viktig del i det arbetet är att
integrera praon med arbetet i den ordinarie verksamheten; exempelvis att svensklärarna
arbetar med hur man skriver en arbetsansökan.
Verksamhetschef Joakim Östling kommer under vårterminen bjuda in till uppföljningsmöten
där högstadierektorer, kommunens studie och yrkesvägledare, en lärare per skola och Ale
gymnasiums rektor deltar.
Ale kommuns näringslivschef kommer att delta i gruppens arbete för att skapa goda relationer
mellan skola och näringsliv. Skolornas respektive elevråd kommer att vara remissinstans till
gruppens arbete. Gruppens arbete kommer att ta tid då stort antal praoplatser behöver ordnas
vilket gör att frågan om utökning av prao ännu inte kan besvaras. Gruppens arbete planeras
vara klart till maj 2014.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag

•
•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-25 § 32.
Utbildningsnämndens protokoll 2014-02-19 § 38.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2014-01-29.
Motion.

Utbildningsnämnden beslut 2014-02-19 § 38
1.

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-02-25 § 32 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen antar utbildningsnämndens förslag till beslut
som sitt eget.
Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

KS0218/13
KS § 54

Svar på motion från Kyrkbyskolan angående
skolgård
I en motion till ungdomsfullmäktige från Kyrkbyskolan föreslås att en skolgård byggs i
anslutning till den nya byggnad som skolan flyttat in i.
Grunden till motionen är:
•

Ungdomsfullmäktiges representanter från Kyrkbyskolan vill vistas utomhus på
rasterna från skolundervisningen.

I motionen finns en beskrivning att man i den nya byggnaden i gymnasiets lokaler saknar
uteplatser och en ordentlig skolgård. Eleverna beskriver att man gärna önskar möjlighet att
vistas ute på rasterna. I motionen finns förslag på saker som bör finnas på en framtida
skolgård såsom sittplatser, mål och basketkorgar.
Barn som har tillgång till en god utemiljö känner sig mer alerta. Viktiga delar i utformningen
av en skolgård är att ta hänsyn till hur stor yta elever bedöms använda, hur varierad ytan är
och hur mycket grönt den innehåller. Utbildningsnämnden har givit i uppdrag till
tjänstemännen inom UKF att arbeta fram ett förslag till en ordentlig skolgård för eleverna på
Kyrkbyskolan. I det arbetet kommer elevrådet på Kyrkbyskolan att vara delaktig.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-25 § 33.
Utbildningsnämndens protokoll 2014-02-19 § 39.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2014-01-29.
Motion.

Utbildningsnämndens beslut 2014-02-19 § 39
1.

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-02-25 § 33 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen antar utbildningsnämndens förslag till beslut
som sitt eget.
Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

KS0218/13
KS § 55

Svar på motion från Kyrkbyskolan angående skåp
Det har inkommit en motion från Kyrkbyskolan angående skåpsplacering. Eleverna tycker att
alla i en klass inte borde ha skåp på samma ställe, då det blir väldigt trångt när alla kommer ut
från lektion och ska lämna sina böcker. Förslaget från eleverna är man skulle kunna fördela
skåpen, exempelvis genom att nior för överskåp och sjuor underskåp eller i sicksack eller att
hälften i klassen får överskåp och andra hälften får underskåp.
Kyrkbyskolan har tidigare haft ordningen att elever i årskurs 6 och 7 haft underskåp medan
elever i årskurs 8 och 9 har haft överskåp. Det gjorde att elever i samma klass spreds ut vid
hämtning och lämning i elevskåp. När elever sedan fick sin skolgång i Ale gymnasium
ändrades rutinen. Motionen pekar dock helt riktigt på att tidigare skåpsplacering är att föredra
och frågan har delgivits till skolledning på Kyrkbyskolan.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-25 § 34.
Utbildningsnämndens protokoll 2014-02-19 § 40.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2014-02-29.
Motion.

Utbildningsnämndens beslut 2014-02-19 § 40
1.
2.

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn att lyfta frågan om fördelning av elevskåp med
Kyrkbyskolan enligt motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-02-25 § 34 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen antar utbildningsnämndens förslag till beslut som sitt
eget.
Ingmarie Torstensson (V) och Johnny Sundling (V) tillstyrker Paula Örns yrkande.
Rose-Marie Fihn (FP) tillstyrker Mikael Berglunds avslagsyrkande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels sitt eget beslutsförslag och dels på Paula Örns yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget beslutsförslag.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Hasse Andersson (S), Ingmarie
Torstensson (V) och Johnny Sundling (V) reserverar sig till förmån för det egna
beslutsförslaget.
Protokollsanteckning

Paula Örn (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Då samtliga motioner ifrån ungdomsfullmäktige under de senaste tio åren
hanterats av fullmäktige oavsett frågans innehåll eller egentliga beslutsnivå finner
vi det märkligt att i ett enskilt ärende yrka avslag med motivet att frågan befinner
sig på fel nivå. Vi ser alltid att motioner från ungdomarna bör besvaras positivt
när så är möjligt vilket är fallet här.
Rose-Marie Fihn (FP) lämnar följande protokollsanteckning:
Det är en bra motion som kommer från Kyrkbyskolan. Fördelning av elevskåpen
är en fråga som bör hanteras på skolan, kanske mellan elevråd och rektor.
Frågan bör inte hanteras av varken politiker i Utbildningsnämnden eller
kommunfullmäktige.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
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KS0201/13
KS § 56

Svar på motion från Bohusskolan angående
omskötsel av allmänna idrottsplatser
När de gäller kommunens idrottsanläggningar är det våra föreningar som ansvarar för skötsel
via sitt skötselavtal. När det gäller hallar där vi inte har avtal med föreningar, exempelvis
Ledethallen, så är kultur och fritid ansvariga för små reparationer och fastighetskontoret är
ansvarigt för större reparationer.
I motionen nämns några exempel.
•
•

•

Rörande friidrottsanläggningen vid Jennylund håller kommunen på att fräschar upp
vissa delar samt nyanlägger en del tillsammans med Bohus IF som har skötselansvaret
på anläggningen.
Tennisplanerna i Nödinge och Älvängen ingår i kommunens näridrottsprojekt som
Fritid arbetar fram tillsammans med bland andra kommunens parkförvaltning. I
Nödinge kommer den årliga driften att ligga på parkenheten och i Älvängen kommer
föreningen Älvängens IK att ansvara för den årliga driften.
Beträffande basketplan samt fotbollsmålen i Surte ligger dessa på en skolgård där
skolan tillsammans med fastighetskontoret ansvarar för att en årlig besiktning
genomförs.

Ale fritid kommer att framföra åsikter och påpekanden i motionen till berörd förening samt
åtgärda de brister som ligger inom Fritids ansvar.
Fritid tar tacksamt emot anmälan om brister och fel i/på kommunens anläggningar.
Beslutsunderlag

•
•
•

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2013-12-11 § 59.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid.
Motion omskötsel av allmänna idrottsplatser.

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2013-12-11 § 59
1.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen antar kultur- och fritidsnämndens förslag till
beslut som sitt eget.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

27(41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KS0062/13
KS § 57

Kommunstyrelsens årsredovisning 2013
Nedan följer en sammanfattning av kommunstyrelsens årsredovisning för år 2013 uppdelat i
olika områden:
Brukare

Företagarna i Ale upplever en tydlig förbättring i Ale som företagskommun. Detta i enlighet
med rankingen från Svenskt näringsliv. Fortfarande rankas Ale lågt när det gäller service och
tjänstemännens bemötande. Antalet företag med minst en anställd i Ale i relation till antalet
invånare är lågt och rankingen för den faktorn är 281.
Färdigställandet av nya bostäder står inte i proportion till det önskade utfallet. Denna situation
kommer att förvärras till kommande år då målet är att ökningstakten skall öka.
Den politiska organisationen har under året haft större aktivitet, och fler möten än vad som
budgeterats har genomförts.
Processer

-Näringslivssamverkan har utvecklats i samarbete mellan förvaltningen och dess
näringslivschef och företagarna i Ale. Man har besökt goda nationella exempel för att
inspireras till ett fortsatt utvecklingsarbete. Näringslivsrådet har bildats för ge företagen en
tydlig roll som dialogpartner. Nu pågår ett arbete med att ta fram vilka som är de viktigaste
kommande aktiviteterna.
-Lednings- och styrningsarbetet har fram till nu inte fullt ut kopplat ihop Ales vision "Lätt att
leva" med strukturerade och prioriterade målsättningar för att skapa aktiviteter som innebär en
värdeökning i de tjänster som vi levererar till invånare, företagare och andra intressenter. Nu
har ett arbete startats för att komma ikapp förra årets visionsarbete och skapa förutsättningar
för nämndplanearbetet att i större utsträckning och tydligare kopplas till visionen.
-Organisationsstrukturen ändrades 2011 till en förvaltning. Denna förändring har inte
genomförts i det att man skapat en gemensam organisationskultur och man har heller inte
utnyttjat den potential som detta innebär för att arbeta mer effektivt. Under hösten 2013
påbörjades detta arbete med stort fokus.
-Arbetet med utvecklingsfond och social investeringsfond har ännu inte hittat sina former i
alla delar. Flera projekt har haft svårt att komma igång och inom sociala investeringsfonden är
regelverket oklart.
Resurser

Omsättningen på ledande befattningshavare och experter har varit hög. Detta skapar en
osäkerhet i organisationen och försvårar arbetet med att driva utvecklingsfrågor. Det finns
flera skäl till att situationen är som den är: otydliga roller, felaktiga förväntningar när man går
in i ett uppdrag samt bristande ordning och reda är de viktigaste. En av de viktigaste
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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förändringarna inför framtiden är att få ledarna att trivas i Ale så att man stannar 5-7 år på sitt
uppdrag och gärna att man gör karriär i kommunen.
Ekonomi

Årets resultat är + 4,6 Mkr. I detta resultat ligger utvecklingsfonden och fonden för sociala
investeringar vilka påverkar resultatet negativt med -6,5 Mkr. Sektorns egna resultat blir då
istället +11 Mkr. I detta resultat ligger stora positiva poster som omfattar medel för
lönerevision, kollektivtrafik och färdtjänst.
Vid analys av den egna verksamheten är det framförallt IT-drift och
Förtroendemannaverksamheten som inte klarar sig inom de angivna ramarna. Dessa
verksamheter måste se över sin budget inför 2014. Finansieringsmodellen för IT
genomarbetas för tillfället och Förtroendemannaverksamheten har inför 2014 fått en ökning
med knappt 0,8 Mkr. HR avdelningen har under 2013 gjort ett resultat på 1,7 Mkr
Förslag till åtgärder

Arbetet med fortsatt utveckling av företagsklimatet i Ale måste drivas vidare med full kraft i
flera år. I budgetprocessen inför 2014 måste resurser säkras för att detta kan ske långsiktigt.
Gränsöverskridande i förvaltningen måste arbetet med att få fler företag att etablera sig i
kommunen särskilt uppmärksammas.
Stora förhoppningar läggs på att Ale skall växa och att det skall skapa förutsättningar för
bibehållen välfärd och utveckling. Det påbörjade arbetet med att tillsammans med hyresvärdar
och exploatörer hitta formerna för att öka antalet byggstarter i kommunen behöver
intensifieras.
Arbetet med en gemensam lednings- och styrningsprocess baserad på Visionen är avgörande
för bättre effektivitet på sikt. I detta arbete är det särskilt viktigt att:
- rollerna blir tydliga både för tjänstemän och politiker,
- ordning och reda avseende rutiner, riktlinjer och förhållningssätt kommer på plats,
- arbetsklimatet för ledare också i övrigt förbättras.
Budgetprocessen måste förbättras och i större utsträckning koppla ihop verksamhetens
innehåll med avsatta resurser. Särskilt bör användandet av utvecklingsfond och social
investeringsfond planeras och budgeteras.
Beslutsunderlag

•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-25 § 26.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-01-28.
Kommunstyrelsens årsredovisning 2013.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens årsredovisning 2013.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

30(41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens årsredovisning 2013.

___
Beslutsexpediering
Förvaltningsekonom KS

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

31(41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

KS0176/13
KS § 58

Uppföljning av kommunstyrelsens
internkontrollplan 2013
Sektor kommunstyrelsen har följt upp sektorns internkontrollplan 2013 per 2013-12-31. Två
områden har inte redovisats, verksamhetsutveckling har under 2013 bedrivits på annat sätt än
Ales kvalitetstrappa och synpunktshanteringen för 2013 är ännu ej slutförd. När det gäller
löner, semesteruttag och mobiltelefontrafik så har de större enheterna genomfört kontroll men
den är inte i alla delar heltäckande. Övriga delar har genomförts i sin helhet.
De viktigaste iakttagelserna finns inom områdena tjänsteresor och moms. Dessa områden
behöver utvecklas för att uppnå önskvärd kvalitativ nivå.
Erfarenheterna från 2013 bör överföras i det fördjupade arbetet med internkontroll enligt
COSO modellen 2014.
Beslutsunderlag

•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-25 § 25.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-02-05.
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2013 per 2013-12-31.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan
2013 per 2013-12-31.

Yrkande

Boel Holgersson (C) yrkar att kommunstyrelsen noterar att flera delar av interkontrollen inte
är tillfredställande men att de beslut som redan tagits av kommunstyrelsen i syfte att stärka
organisationens kontrollmiljö och förbättra risk och väsentlighetsanalysen bör vara tillräckliga
för att åtgärda dessa problem.
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att redovisa
resultatet av synpunktshantering för 2013 så snart samtliga sektorer slutredovisat sina inkomna
ärenden dock senast kommunstyrelsen möte i juni.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Boel Holgerssons tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

32(41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11
Ordförande ställer proposition på Paula Örns tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.

Beslut
1.
2.

3.

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan
2013 per 2013-12-31.
Kommunstyrelsen noterar att flera delar av interkontrollen inte är tillfredställande men
att de beslut som redan tagits av kommunstyrelsen i syfte att stärka organisationens
kontrollmiljö och förbättra risk och väsentlighetsanalysen bör vara tillräckliga för att
åtgärda dessa problem.
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att redovisa resultatet av
synpunktshantering för 2013 så snart samtliga sektorer slutredovisat sina inkomna
ärenden dock senast kommunstyrelsen möte i juni.

___
Beslutsexpediering
Förvaltningsekonom KS

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

33(41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

KS0098/13
KS § 59

Bidragsansökan från Ale Folketshusförening om
stöd till miljöförbättrande åtgärder för fastigheten
Nols folketshus
Ale Folketshusförening äger idag en fastighet i Nol (Nols folketshus). Fastigheten byggdes
1970 och har sedan dess inte genomgått några större förbättringar vad gäller ventilation och
energisystem. Detta begränsar idag möjligheten att använda fastighetens mötes- och
samlingslokal till förenings- och kulturverksamhet.
Föreningen har lämnat in ansökan till Boverket om bidrag till förbättringsåtgärder av
ventilation- och energisystemet. Kostnaderna beräknas till 2 500 000 kr och för att erhålla
bidrag från Boverket är förutsättningen att Ale kommun bidrar med 30 % motsvarande
750 000 kr.
Ale Folketshusförening har till Ale kommun lämnat in en skrivelse där man ansöker om
ekonomiskt stöd till sin fastighet, Nols folketshus, motsvarande 750 000 kr.
Sektor kommunstyrelsen bedömer att det är viktigt för orten Nol, att Ale folketshusförening
erhåller ett ekonomiskt stöd till förbättring av ventilation- och energisystemet till Nols
folketshus så att fastigheten fortsatt kan vara en resurs till förenings- och kulturlivets
utveckling på orten.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-25 § 27.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2014-01-30.
Ansökan Ale Folketshusförening, 2013-11-26.
Nols Folkets Husförening - Beskrivning av folkets hus.
Ale folketshusförening - Utförd energianalys och åtgärdsförslag.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen bifaller Ale folketshusförening ett bidrag motsvarande 750 000 kr vid
en tillstyrkan om bidrag från Boverket enligt av Ale Folketshusförening upprättad
ansökan.
Kommunstyrelsen finansierar bidraget från kommunstyrelsens anslag om särskilda
insatser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-02-25 § 27 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

34(41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

Jäv

Rolf Gustavsson (S) och Hasse Andersson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
detta ärende.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag i beslutspunkt 1. I
beslutspunkt 2 yrkar han att sektorns följande förslag:
Kommunstyrelsen finansierar bidraget från kommunstyrelsens anslag om särskilda
insatser.
ersätts med:
Kommunstyrelsen beslutar beloppet tas från kommunens egna medel och bokförs
på ansvar 0112 ”Finansen”.
Vidare föreslår Mikael Berglund (M) att kommunstyrelsen uppdrar till kultur- och
fritidsnämnden att den förändrade driftskostnaden ska beaktas vid beslut om bidrag i
framtiden.
Paula Örn (S) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på punkt 1 i sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på dels punkt 2 i sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och
dels sitt eget ändringsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
sitt eget ändringsyrkande.
Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.

Beslut
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen bifaller Ale folketshusförening ett bidrag motsvarande 750 000 kr vid
en tillstyrkan om bidrag från Boverket enligt av Ale Folketshusförening upprättad
ansökan.
Kommunstyrelsen beslutar beloppet tas från kommunens egna medel och bokförs på
ansvar 0112 ”Finansen”.
Kommunstyrelsen uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att den förändrade
driftskostnaden ska beaktas vid beslut om bidrag i framtiden.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

35(41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

Reservation

Paula Örn (S), Ann-Christine Paulin (S), Monica Samuelsson (S), Ingmarie Torstensson (V)
och Johnny Sundling (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut i beslutspunkt 2.
___
Beslutsexpediering
Boverket
Ale Folketshusförening
Ekonomichefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

36(41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

KS0032/14
KS § 60

Samråd avseende verksamhetsinriktning och
budget för GR år 2015
Göteborgsregionen (GR) har till medlemskommunerna översänt förslag till verksamhetsinriktning och budget för 2014 för synpunkter senast den 4 april. Förbunds-fullmäktige
fastställer budget och medlemsavgift den 11 juni.
I förslaget till budget föreslås kommunernas årsavgift till GR ligga kvar på samma nivå som
för 2013, d.v.s. 74,11 kr/invånare. Detta innebär för Ales del 2 059 tkr, en ökning från 2 041
tkr.
Medlemsavgiften 2014 är beräknad utifrån uppgift från SCB om befolkning 2012-09-30.
Avgiften ska baseras på befolkningstal per 2012-12-31 och ska därför ses som preliminär.
Befolkningsutvecklingen inom Göteborgsregionen kommer att ge en ökning av den totala
årsavgiften till GR på ca 1 procent.
Av den totala budgeterade årsavgiften från kommunerna transfereras ca 39 % eller 28,64
kr/invånare vidare till andra regionala organisationer enligt särskilda beslut, där transfereringen
till BRG är den klart största med 20 000 tkr (21,15 kr/inv.).
Beslutsunderlag

•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-25 § 28.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-02-10.
GR:s samrådshandlingar.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till verksamhetsinriktning och budget 2013 för GR.
Kommunstyrelsen betonar vikten av att GR fortlöpande ser över sin organisation, roll
och uppdrag samt de transfereringar som sker av medlemsavgifter till andra
organisationer.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Paula Örn (S) yrkar avslag på arbetsutskottets beslutsförslag och lämnar följande yrkande:
”Kommunstyrelsen ställer sig positiv till verksamhetsinriktning och budget 2013 för GR”.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag och dels på Paula Örns
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
beslutsförslag.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

37(41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till verksamhetsinriktning och budget 2013 för GR.
Kommunstyrelsen betonar vikten av att GR fortlöpande ser över sin organisation, roll
och uppdrag samt de transfereringar som sker av medlemsavgifter till andra
organisationer.

___
Beslutsexpediering
GR
Sektor UKF
Sektor ATO

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

38(41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

KS0001/14
KS § 61

Synpunkter på remiss om Landsbygdsutredningen
beträffande kollektivtrafik
Västra Götalandsregionens kollektivtrafiksekretariat har tagit fram ett förslag på
Landsbygdsutredning som syftar till att vara underlag för utvecklingen av kollektivtrafiken på
landsbygden.
Utredningen har efter beslut i kollektivtrafiknämnden skickats på remiss till
kollektivtrafikråden som ska lämna sina synpunkter kring huvudprinciperna i förslaget.
Den 5 februari var utredningen uppe för diskussion i kommunens beredningsgrupp för
kollektivtrafik och där beslutades att Ale kommun ska lämna ett eget yttrande på förslaget till
Landsbygdsutredning.
Ale kommun ställer sig inte bakom huvudprinciperna i landsbygdsutredningen.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-02-25 § 29.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-02-18.
Yttrandet 2014-02-18.
Remissversion Landsbygdsutredning 2014-01-10.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande, remiss av Landsbygdsutredning.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller
deras ersättare att underteckna yttrandet.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande, remiss av Landsbygdsutredning.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller
deras ersättare att underteckna yttrandet.

___
Beslutsexpediering
Miljöplanerare
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

39(41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

KS0066/14
KS § 62

Inriktning budget 2015
Beslutsunderlag

•
•

Inriktningsdokument Alliansen, 2014-03-10.
Inriktningsdokument S, V, MP, 2014-03-11.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige
utan beslutsförslag.
Beslutsgång

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

Beslut
1.

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige utan beslutsförslag.

___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

40(41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

KS0004/14
KS § 63

Redovisning av delegeringsbeslut
Markärenden

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

Mark- och exploateringschefens beslut om markbyte genom överenskommelse om
fastighetsreglering mellan kommunens fastighet Tollered 1:3 och fastigheten Tollered
1:511. (2014-01-13).
Mark- och exploateringschefens beslut om att träffa avtal med Quadracom Networks
AB om utbyggnad av optiskt fibernät inom detaljplaneområdet Kronogården. (2014-0131).
Mark- och exploateringschefens besluts om att träffa avtal med Quadracom Networks
AB om anslutning av kommunens småhustomter till Quadracoms fibernät i
detaljplaneområdet Kronogården. (2014-01-31).
Mark- och exploateringschefens beslut om förvärv av del av fastigheten Surte 43:3 via
överenskommelse om fastighetsreglering. (2014-02-04).
Mark- och exploateringschefens beslut om försäljning av den inlösta fastigheten Surte
2:28 till GH Mark & Trädgård AB. (2014-02-04).
Mark- och exploateringschefens beslut om försäljning av de inlösta fastigheterna Surte
2:26, 2:27, 2:29 och 2:30 GH Mark & Trädgård AB. (2014-02-04).
Exploateringsingenjörens beslut om

Personalärenden

8.
9.

Kommunchefens beslut om att tillförordna Monika Lechelt som ekonomichef för
perioden 2014-02-26 till och med 2014-03-05. (2014-02-19).
Kommunchefens beslut om att tillförordna Ellinor Seth som sektorschef för sektor
arbete, trygghet och omsorg för perioden 2014-02-20 till och med 2014-03-06. (201402-19).

Allmänna ärenden

10.

Administrativa chefens beslut om att tillstyrka ansökan om antagande av hemvärnsman.
(2014-02-04).

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av anmälda delegeringsbeslut.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

41(41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-03-11

KS § 64

Delgivningar
Kallelser/protokoll

1.
2.
3.
4.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut, 2014-01-30 § 2, om svar på
granskningsrapport – Uppföljande granskning av individ- och familjeomsorgen. (Se
separata handlingar!).
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2014-02-12 § 6, om svar på granskningsrapport –
Granskning av föreningsbidrag. (Se separat handling!).
Utbildningsnämndens beslut, 2014-02-19 § 42, om ändring av programutbud på
Introduktionsprogrammet.
Utbildningsnämndens beslut, 2014-02-19 § 47, om budgetjusteringar för
verksamhetsområde förskola och verksamhetsområde grundskola.

Diverse

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

SKL – inbjudan till Demokratidagen 2014, 3 april i Stockholm.
Cirkulär SKL - Budgetförutsättningar åren 2014 – 2017
Cirkulär SKL Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn
Cirkulär SKL - Ett nytt beräkningssätt införs i Allmänna bestämmelser
Cirkulär SKL - AD dom vid kommuns tillfällig drift av personlig assistans i brukares
hem
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Ny vägledning om fysisk
informationssäkerhet i it-utrymmen.
Svensk kollektivtrafik – Färdplan – kollektivtrafikens roll i en hållbar samhällsutveckling.
Länsstyrelsen och Polismyndigheten i Västra Götaland– Arbete mot langning 2013 – så
blev det.
Avhandling från Göteborgs universitet, handelshögskolan – Ulla Bengtsson – Stora
investeringar i mindre kommuner.
GR - Inbjudan till regional spridningskonferens den 21 mars.
GR - Kartläggningsrapport om GR-kommunernas gemensamma EU-arbete och
framtida behov - Sammanfattning februari 2014
ECAD (European Cities Against Drugs) – årsmöte i Söderhamn 6-7 november.
Inbjudan till Kulturarvsakademin i Åmål 25 mars.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

