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Övriga närvarande

Björn Järbur, kommunchef
Hanna Larsson, kommunsekreterare
Gunilla Dörner Buskas, utvecklingschef
Börje Ohlsson (AD), ersättare i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden § 88-92
Ingrid Inhammar (S), ledamot i styrgruppen för
arbetsmarknad i GR § 90
Ken Gunnesson, ekonomichef § 91-94
Christer Jedlén, konsult på Ensolution § 91-92
Anna Holmqvist, regionchef Göteborg på Ensolution
§ 91-92
Christer Pålsson (V), ledamot i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden § 91-92
Ebba Gierow, sektorchef på sektor arbete, trygghet och
omsorg § 92
Inger Zackrisson (C), ersättare i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden § 92
Inga-Lena Lindenau (L), ledamot i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden § 92
Jens-Peter Larsen (S), ersättare i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden § 92

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-06-05

Datum för anslags uppsättande

2018-06-08

Datum för anslags nedtagande

2018-06-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Intygar

Hanna Larsson

Justerandes sign.
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS § 88

Dnr KS.2018.5

Närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträde
Ärendet
Under dagens sammanträde kommer en informationspunkt om analys och
åtgärder med utgångspunkt i Ensolutions utredningsrapport om kostnad per
brukare inom omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att behandlas. Med
anledning av detta väcker ordförande frågan om omsorgs-och
arbetsmarknadsnämndens ledamöter och ersättare kan beviljas närvarorätt fram
till lunch.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bevilja närvarorätt vid
dagens sammanträde med kommunstyrelsen mellan kl. 9-12 för ledamöter och
ersättare i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja närvarorätt vid dagens sammanträde med
kommunstyrelsen mellan kl. 9-12 för ledamöter och ersättare i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS § 89

Dnr KS.2018.4

Godkännande av dagordning
Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS § 90

Dnr KS.2018.5

Information om styrgruppernas arbete i
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Vice ordförande i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad i GR och 1:e vice
ordförande i kommunstyrelsen Mikael Berglund (M) informerar om styrgruppens
arbete. Information lämnas om havs- och vattenplanering, Stenungsunds
översiktsplan, strukturbild för GR, trafikförsörjningsprogram och ridvägar runt
om i GR.
Ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad i GR Ingrid Inhammar (S) informerar
om styrgruppens arbete. Information lämnas om arbetslöshetens utveckling,
etablering av nyanlända vuxna, kommunen som arbetsgivare, anvisade nyanlända
2017 och kommuntal 2018, extratjänster i GR och sjukfrånvaro.
Ledamot i förbundsstyrelsen i GR och ordförande i kommunstyrelsen Paula Örn
(S) informerar om förbundsstyrelsens arbete. Information lämnas om
verksamhetsinriktning, delårsrapport, ny instruktion för valberedningens arbete,
Gryning Vård, Universeums utveckling och fortsatta arbete och avtal om in- och
utskrivningsklara patienter.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS § 91

Dnr KS.2018.5

Information om utredningsrapport om kostnad per
brukare inom omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Konsult på Ensolution Christer Jedlén och regionchef Göteborg på Ensolution
Anna Holmqvist informerar om utredningsrapport om kostnad per brukare inom
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS § 92

Dnr KS.2018.5

Analys och åtgärder med utgångspunkt i Ensolutions
utredningsrapport om kostnad per brukare inom
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sektorchef för sektor arbete, trygghet och omsorg Ebba Gierow informerar om
analys och åtgärder med utgångspunkt i Ensolutions utredningsrapport om
kostnad per brukare inom omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS § 93

Dnr KS.2013.104

Information om fördjupning av översiktsplanen för
Nödinge
Planarkitekt Magnus Lövdahl informerar om fördjupning av översiktsplanen för
Nödinge.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS § 94

Dnr KS.2018.158

Information om uppföljningsrapport tertial 1 2018
Ekonomichef Ken Gunnesson informerar om uppföljningsrapport tertial 1 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS § 95

Dnr KS.2018.5

Kommunchefen informerar
Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas och kommunchef Björn Järbur lämnar
information inom följande områden:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Upphandling kollektivtrafik
Krisledning
Ny näringslivschef
Ny kommunikationschef
Tillförordnad administrativ chef på sektor kommunstyrelsen
Hållbar ledning och styrning
Ale 360º - perspektivinsamling
Workshop - Behovsanalys, lokalförsörjning
Styrgrupp Trygg i Ale
Göteborg som besöksmål

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS § 96

Dnr KS.2018.164

Kommunstyrelsens uppföljningsrapport april 2018
Ärendet
Brukare/Social hållbarhet
Utvecklingen inom skolan är kommunens viktigaste målsättning. Allt pekar på att
resultaten 2018 kommer att förbättras rejält jämfört med tidigare år. Detta är
effekten av långsiktigt och målmedvetet arbete. Lusten att lära har igen ökat vilket
är viktigt då det är en av förutsättningarna för goda studieresultat.
Brukare/Ekologisk hållbarhet
Tillväxten fortsätter att ligga på en stabil nivå 0,68 % tertial 1. I större omfattning
är planerna nu inriktade på att tillväxten sker inom pendeltågsnära lägen.
Att utveckla Älvängen och Nödinge vid pendeltågstationerna bidrar till ett
ekologiskt mer hållbart samhälle. Det ger stora möjligheter att använda kollektiva
transporter och minska bilberoendet.
Kosten har lyckats öka andelen ekologiska livsmedel utan att öka kostnaderna för
detta genom aktiv planering.
Ekonomisk hållbarhet
Inom kommunstyrelsen beräknas ett resultat för 2018 på 18,1 Mkr. Detta
förklaras framförallt av att lönereserven inte nyttjas 12 månader, fastighet gör en
vinst beroende på systemet med komponentavskrivning och att vissa medel för
strategiska målsättningar och uppdrag bedöms vara kvar vd årets slut. Arbetet
intensifieras nu med att försöka använda framförallt de strategiska medlen.
Den största utmaningen är bemanningsverksamheten, den del som köps från
ATO. Volymerna minska kraftigt och har nu nått nivåer som innebär att arbetet
måste förändras. Det finns möjligheter till positiv utveckling eller alternativt lägga
ned funktionen.
Processer
Arbetet har påbörjats för att förbättra den interna budget och
uppföljningsprocessen genom bland annat översyn av IT-stöd men även kunskap
kring ekonomi hos kommunens chefer. Ett närmare samarbete mellan
ekonomichef och sektorer avseende ekonomiska frågor har också inletts.
Under det senaste året och första tertialet i år har hållbar ledning och styrning fått
genomslag i organisationen. Ale 360 arbetet med perspektivinsamling är igång
och det externa intresset för den processen är stor. Dokumentet Alesamhällets
utveckling har fått spridning i organisationen och använts i olika sammanhang
även om det främst riktar sig till våra politiker i deras arbete med att ta fram
politiska mål och prioriteringar.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Hållbart arbetsliv
Antalet tillsvidareanställda medarbetare minskar något jämfört med samma period
förra året. Minskningen ligger inom Internservice. Ökningen av timanställda
beror på att bemanningsarbetet för förskolan har kommit igång. 76 av de
beräknad 77 årsarbetarna med timanställning ligger inom bemanningen.
Sjukfrånvaron minskar med 0.8 % första kvartalet vilket är glädjande.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-05-29
Uppföljningsrapport April 2018 för kommunstyrelsen

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tertialrapporten för april 2018.
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 480 tkr från kommunstyrelsen anslag
utvecklingsreserv/buffert för att täcka överförmyndarnämndens underskott på
grund av arbetet med ensamkommande barn.
Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar avslag på beslutssats 2 i förvaltningens beslutsförslag.
Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på beslutssats 1 i förvaltningens beslutsförslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på dels beslutssats 2 i förvaltningens beslutsförslag
och dels på Robert Janssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med beslutssats 2 i förvaltningens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tertialrapporten för april 2018.
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 480 tkr från kommunstyrelsen anslag
utvecklingsreserv/buffert för att täcka överförmyndarnämndens underskott på
grund av arbetet med ensamkommande barn.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för
eget yrkande med följande motivering:
Vi reserverar oss mot beslut att ramjustera överförmyndarnämnden utan ett
fullmäktigebeslut. Vi anser också att dessa medel kunnat användas mer effektivt.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Ekonomichefen

För kännedom
Ledningsgruppen på sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS § 97

Dnr KS.2018.158

Uppföljningsrapport tertial 1 2018
Ärendet
Nämnderna ska lämna uppföljningsrapporter under 2018. Delårsrapport 1 per
april har en fördjupning i ekologisk hållbarhet. I övrigt består rapporten av en
sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi för hela Ale kommun.
Därefter följer en kort sammanfattning per nämnd.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-05-28
Uppföljningsrapport april 2018 för Ale kommun

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
delårsrapport 1 per april 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
delårsrapport 1 per april 2018.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS § 98

Dnr KS.2013.104

Fördjupning av översiktsplanen för Nödinge antagande
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17 att uppdra till kommunstyrelsen att
påbörja arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för Nödinge. Samråd i
ärendet har skett under hösten 2015 och utställning under sommaren 2017.
Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och bedöms ge
goda förutsättningar att säkerställa ett gott liv för invånarna. Ett genomförande
enligt planförslaget bedöms inledningsvis innebära betydande kostnader för
kommunen. På sikt bedöms genomförandet också innebära värdeökningar och
skatteintäkter som sett ur ett längre perspektiv åtminstone delvis kan väga upp
kostnaderna.
Förvaltningens sammanvägda bedömning är att ett genomförande enligt
planförslagets intentioner skulle bidra positivt till en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling. Planförslaget bedöms ge goda förutsättningar för uppnå
hållbara lösningar i kommande planering.
Beslutsunderlag
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-05-08
Fördjupning av översiktsplanen för Nödinge, FÖP Nödinge 2030,
2018-04-11
Särskilt utlåtande, 2018-04-13
Utkast till särskild sammanställning, 2018-05-02

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna det
särskilda utlåtandet och anta planförslaget.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med ändringen att den
färde punkten under rubriken Riktlinjer för kommande planering på sidan 35 i
Översiktsplan för Ale kommun, fördjupad för Nödinge, FÖP Nödinge 2030,
2018-04-11:
Bebyggelse ska möjliggöras i 3-6 våningar med variation i höjd. Enstaka högre byggnader kan
prövas, hänsyn ska tas till hur landskapsbilden påverkas.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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ersätts med:
Bebyggelse ska möjliggöras i 3-6 våningar med variation i höjd. Högre byggnader kan prövas i
detaljplaneskedet, hänsyn ska tas till hur landskapsbilden påverkas.
Robert Jansson (SD) yrkar att FÖP Nödinge justeras med de påpekanden vi
Sverigedemokrater inkommit med i samband med utställning och att FÖP
Nödinge går ut till ny utställning igen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag, dels på sitt
eget yrkande och dels på Robert Janssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna det
särskilda utlåtandet och anta planförslaget med ändringen att den färde punkten
under rubriken Riktlinjer för kommande planering på sidan 35 i Översiktsplan för Ale
kommun, fördjupad för Nödinge, FÖP Nödinge 2030, 2018-04-11:
Bebyggelse ska möjliggöras i 3-6 våningar med variation i höjd. Enstaka högre byggnader kan
prövas, hänsyn ska tas till hur landskapsbilden påverkas.
ersätts med:
Bebyggelse ska möjliggöras i 3-6 våningar med variation i höjd. Högre byggnader kan prövas i
detaljplaneskedet, hänsyn ska tas till hur landskapsbilden påverkas.
Reservation
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för
eget yrkande och med följande motivering:
Vi reserverar oss mot beslut att inte justera FÖP Nödinge enligt våra inskickade
synpunkter vid utställning. Vi har bland annat synpunkter på parkeringsfrågan,
väg och logistikförsörjning, tillåtande av byggnation av höghus, för få
verksamhetsområden med mera.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS § 99

Dnr KS.2018.168

Fördjupning av översiktsplanen för Nödinge godkännande av särskild sammanställning
Ärendet
Ale kommun har upprättat en fördjupning av översiktsplanen för Nödinge. När
en översiktsplan antagits ska en särskild sammanställning upprättas enligt 6 kap
16 § miljöbalken. En särskild sammanställning har upprättats enligt kraven i
miljöbalken och föreslås godkännas.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-05-08
Särskild sammanställning tillhörande översiktsplan för Ale kommun,
fördjupad för Nödinge, 2018-05-02

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna den
särskilda sammanställningen för fördjupning av översiktsplanen för Nödinge.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna den
särskilda sammanställningen för fördjupning av översiktsplanen för Nödinge.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS § 100

Dnr KS.2018.42

Allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale
kommun
Ärendet
Kommunfullmäktige antog allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale
kommun 2016 och ändrade den samma år.
Ett förslag till en ny allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun har
utarbetats. Förslaget innebär följande större förändringar.
1. Nämnds ansvar enligt en ny säkerhetsskyddslag tydliggörs.
2. EU har antagit en dataskyddsförordning som ersätter personuppgiftslagen.
Myndigheterna har ansvaret för att myndigheternas verksamhet uppfyller EUförordningen, dock föreslås kommunstyrelsen i ett förslag till ändring av
reglemente för kommunstyrelsen få det primära ansvaret för att ett
dataskyddsombud utses gemensamt för kommunens samtliga myndigheter.
3. Nämndernas mandattid ändras från den 1 januari till den 1 december.
4. Bestämmelserna om inkallande av ersättare i nämnder förtydligas.
5. Nämnd får rätt att återkalla uppdragen för sina utskott utan att behöva
motivera beslutet.
6. Uttrycket ”… har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet” har införts
som grund för när växeltjänstgöring är tillåten.
Samtliga kommunala myndigheter har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och
utbildningsnämnden har tillstyrkt förslaget. Överförmyndarnämnden har beslutat
att avstå från att yttra sig.
Beslutsunderlag
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-05-16
Allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun, märkt
"FÖRSLAG 2018-05-09"
Förslaget med ändrade paragrafer gulmarkerade
2016 års allmän stadga

Demokratiberedningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige antar allmän stadga för
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-05

styrelser och nämnder i Ale kommun i enlighet med förvaltningens förslag märkt
”FÖRSLAG 2018-05-09”.
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att stadgan ska
träda i kraft den 1 juli 2018, då 2016 års allmän stadga för styrelser och nämnder i
Ale kommun upphör att gälla.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar allmän stadga för
styrelser och nämnder i Ale kommun i enlighet med förvaltningens förslag märkt
”FÖRSLAG 2018-05-09”.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att stadgan ska träda i
kraft den 1 juli 2018, då 2016 års allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale
kommun upphör att gälla.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-05

KS § 101

Dnr KS.2018.160

Ändring av reglemente för kommunstyrelsen
Ärendet
Kommunfullmäktige antog reglemente för kommunstyrelsen den 7 mars 2016,
§ 24, och ändrade reglementet den 29 januari 2018, § 26.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till ändringar som innebär följande.
1. Kommunstyrelsen får ansvaret för att utse ett dataskyddsombud för
kommunens myndigheter (41 a §).
2. Kommunstyrelsen får ansvaret för att fullgöra kommunala uppgifter i lag
(2018:90) om insyn i finansiering av partier (41 §).
3. Förslaget till ny allmän stadga, dnr KS.2018.42, innebär att angivna
paragrafhänvisningar har ändrats (31 §).
Samtliga kommunala myndigheter har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget i
samband med remissen av förslaget till ny allmän stadga. Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden
har tillstyrkt förslaget. Övriga har avstått från att yttra sig.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-05-16
Reglemente för kommunstyrelsen, förslag 2018-05-08
Reglemente för kommunstyrelsen med ändringar rödmarkerade 2018-05-08

Demokratiberedningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar avseende
reglemente för kommunstyrelsen att 31 och 41 §§ ska ha den lydelse som framgår
av förvaltningens förslag märkt ”FÖRSLAG 2018-05-08” samt att en ny paragraf,
41 a §, ska införas i reglementet med den lydelse som framgår av samma förslag.
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringarna
ska träda i kraft den 1 juli 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar avseende reglemente
för kommunstyrelsen att 31 och 41 §§ ska ha den lydelse som framgår av
förvaltningens förslag märkt ”FÖRSLAG 2018-05-08” samt att en ny paragraf, 41
a §, ska införas i reglementet med den lydelse som framgår av samma förslag.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

24(50)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-05

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringarna ska
träda i kraft den 1 juli 2018.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-05

KS § 102

Dnr KS.2017.410

Ändring av arvodesbestämmelser för förtroendevalda
m.fl. i Ale kommun
Ärendet
Kommunfullmäktige antog 2015 arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i
Ale kommun och ändrade bestämmelserna 2016.
Ett förslag till ändringar har utarbetats. Ändringarna innebär i huvudsak följande.
1. Höjt arvode för kommunstyrelsens ordförande (bilaga 1), sänkt arvode för
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande (bilagorna 1 och 2) och höjt arvode för
gruppledare i fullmäktige (bilaga 4).
2. Arvoden för ortsutvecklingsmötenas presidier delas upp i fyra delar (bilaga 4).
3. Rätt till arvode och ersättningar för föredragande i vissa fall (bilaga 4 och
avsnitt 2, inledningen).
4. Reglerna för reseersättningar ändras, bland annat genom en schablonersättning
om 20 kr till den som använder ett privat månadskort eller annan periodbiljett
(avsnitt 2.4.1-2.4.3).
5. Förenklade rutiner inför utbetalning av arvoden och ersättningar (avsnitt 5.2).
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-05-16
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun, förslag
2018-05-08
Arvodesbestämmelser med ändringar rödmarkerade

Demokratiberedningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar avseende
arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun att avsnitt 2
inledningen och avsnitten 2.4.1-2.4.3, 5.2 och 5.3.2 samt bilagorna 1, 2 och 4 ska
ändras, varefter arvodesbestämmelserna kommer att ha den lydelse som framgår
av förvaltningens förslag märkt ”FÖRSLAG 2018-05-08”.
Demokratiberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringarna
av arvoden till kommunstyrelsens ordförande, kommunfullmäktiges 1:e vice
ordförande och demokratiberedningens vice ordförande samt gruppledare träder
i kraft den 15 oktober 2018 och att övriga ändringar träder i kraft den 1 juli 2018.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller
demokratiberedningens förslag med följande tillägg och ändringar.
Paula Örn (S) yrkar att det i avsnitt 2.2 förlorad pensionsförmån mellan
nuvarande andra och tredje styckena införs ett nytt stycke med följande lydelse:
Ersättningsberättigad vars förlorade pensionsförmån är större än schablonen, har rätt till
ersättning med verklig förlust i stället för med schablonen, om den ersättningsberättigade kan
styrka den verkliga förlustens storlek, dock maximalt med 30 procent av den
ersättningsberättigades sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst. Av punkten 5.4
framgår att ansökan ska göras inom viss tid.
samt att det nya stycket ska träda i kraft den 1 januari 2019, men ska tillämpas på
förlorad pensionsförmån från och med kalenderåret 2018.
Dennis Ljunggren (S) tillstyrker Paula Örns yrkande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Örn (S) yrkar
1. att den sista raden (”Kommunfullmäktiges ordförande, tillika
demokratiberedningens ordförande” med sysselsättningsgrad ”40” och del av
arvodet för en riksdagsledamot per månad ”0,32”) ska utgå ur tabellen i bilaga 1
till författningen,
2. att avseende ”Kultur- och fritidsnämndens ordförande” i tabellen i bilaga 2 till
författningen ska sysselsättningsgraden i procent av heltid höjas från ”25” till ”30”
och del av arvodet för en riksdagsledamot per månad höjas från ”0,150” till
”0,180”,
3. att det i bilaga 2 till författningen ska införas en ny rad ”Kommunfullmäktiges
ordförande” med ”30” i kolumnen sysselsättningsgrad, med ”0,180” i kolumnen
del av arvodet för en riksdagsledamot per månad och med den nya radens
placering före raden ”Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande”,
4. att det i bilaga 2 till författningen ska införas en ny rad
”Demokratiberedningens ordförande” med ”3” i kolumnen sysselsättningsgrad,
med ”0,018” i kolumnen del av arvodet för en riksdagsledamot per månad och
med den nya radens placering före raden ”Demokratiberedningens vice
ordförande”, samt
5. att ändringarna avseende kommunfullmäktiges ordförande och
demokratiberedningens ordförande ska träda i kraft den 15 oktober 2018 och att
ändringen avseende kultur- och fritidsnämndens ordförande ska träda i kraft den
1 december 2018.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

27(50)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-05

Dennis Ljunggren (S) tillstyrker Paula Örns yrkande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utreda
vilka möjligheter det finns att i arvodesbestämmelserna införa bestämmelser om
att ersättning för förlorad pensionsförmån (avsnitt 2.2) till förtroendevalda ska
utbetalas först efter deras pensionering samt att redogöra för konsekvenser av
olika alternativ t ex om ersättningen läggs som en pensionsbehållning.
Dennis Ljunggren (S) tillstyrker Paula Örns yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till demokratiberedningens
förslag med de eventuella ändringar som framställda yrkanden kan leda till och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt tilläggsyrkande om ett nytt stycke i avsnitt
2.2 och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på dels demokratiberedningens förslag avseende
bilagorna 1 och 2 till författningen, dels sitt ändringsyrkande avseende bilagorna,
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens
ändringsyrkande.
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till sitt yrkande om utredning
avseende utbetalning av ersättning för förlorad pensionsförmån och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar avseende
arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utreda vilka möjligheter det finns
att i arvodesbestämmelserna införa bestämmelser om att ersättning för förlorad
pensionsförmån (avsnitt 2.2) till förtroendevalda ska utbetalas först efter deras
pensionering samt att redogöra för konsekvenser av olika alternativ t ex om
ersättning läggs som en pensionsbehållning.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-05

KS § 103

Dnr KS.2017.422

Svar på motion från Robert Jansson (SD), Kennet
Sandow (SD), Rune Karlsson (SD) och Lennie
Kjellman (SD) om att utreda möjligheten att införa
aktiv tid för äldre
Ärendet
Sverigedemokraterna i Ale har inkommit med en motion med förslag att utreda
möjligheter och kostnader för att införa aktiv fritid samt att införa modell för
aktiv fritid för äldre.
Motionens förslag handlar om att frigöra riktade resurser för aktiviteter för äldre,
som bor på äldreboende, men även med möjlighet för äldre som har hemtjänst
att delta. Motionens förslag är att några personer endast ska arbeta med
aktiviteter för äldre och arrangera detta på samtliga äldreboenden.
Sektorn håller med motionärerna om att aktiviteter är viktigt för att bibehålla
hälsa och att öka livskvalitén. Sektorn bedömer dock att det pågående arbetet
med äldreplanen kommer utmynna i förslag på hur aktiviteter för målgruppen
kommer att utvecklas utifrån området hälsofrämjande, förebyggande och
rehabiliterande insatser och att vidare utredning enligt motionens förslag ej är
nödvändig.
Beslutsunderlag
·
·
·

Motion - Utreda möjligheten att införa aktiv tid för äldre, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-04-26 § 55
Tjänsteutlåtande, 2018-04-09
Motion om att utreda möjligheten att införa aktiv tid för äldre, Robert
Jansson (SD), Kennet Sandow (SD), Rune Karlsson (SD) och Lennie
Kjellman (SD) 2017-12-17

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslutsförslag till
kommunstyrelsen
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till motionen.
Robert Jansson (SD) och Rose-Marie Fihn (L) tillstyrker Mikael Berglunds
yrkande.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Monica Samuelsson (S) yrkar bifall till omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
beslutsförslag.
Paula Örn (S) tillstyrker Monica Samuelssons yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
beslutsförslag och dels på Mikael Berglunds yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Erik Liljeberg (M), Robert Jansson (SD),
Rose-Marie Fihn (L) och Åke Niklasson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens
beslut.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

31(50)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-05

KS § 104

Dnr KS.2018.64

Svar på motion från Erik Liljeberg (M) om att låta
Aleborna få veta vad skatten går till
Ärendet
Erik Liljeberg (M) har skrivit en motion om att Ale kommun skall ansluta sig till
Skattekollen. Enligt motionären så har invånare i en kommun ganska låg kunskap
om vad deras inbetalda skattepengar används till i en kommun. Erik Liljeberg (M)
föreslår därför att Ale kommun snarast ansluter sig till Skattekollen och på så sätt
kan ge kommuninvånarna mer detaljerad information om vart skattepengarna går.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-04-27
Motion om att låta Aleborna få veta vad skatten går till, Erik Liljeberg (M)
2018-01-31

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen
och införa Skattekollen eller likvärdig tjänst.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Erik Liljeberg (M) och Rose-Marie Fihn (L) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen
och införa Skattekollen eller likvärdig tjänst.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS § 105

Dnr KS.2018.82

Svar på motion från Erik Liljeberg (M) om att låta Ales
ungdomar öva på civilkurage
Ärendet
En motion har inkommit från Erik Liljeberg (M) gällande att ungdomar ska få
öva på civilkurage. Motionsförfattaren föreslår att sektor utbildning, kultur och
fritid ska samarbeta med föreningen Vardagens civilkurage för att kunna erbjuda
träning till ungdomar i Ale, alternativt utreda andra alternativ inom befintlig
verksamhet.
Sektor utbildning, kultur och fritid ser positivt på frågeställningen och ämnet är
ständigt aktuellt. Kultur- och fritidsverksamheterna har redan i nuläget ett
uppdrag att kontinuerligt arbeta med att stärka barn och unga, bland annat
genom att genomsyra verksamheterna med barn och ungdomars delaktighet,
inflytande i verksamheterna och dessutom har vi i verksamheterna ett
ungdomsdemokratispår. Kultur- och fritidsnämnden tar med sig själva
frågeställningen i frågan för kommande verksamhetsplanering och politisk
program- och uppdragsläggning.
Sektor utbildning, kultur och fritid ser i dagsläget inte att det är möjligt att
genomföra motionens uppdrag inom kultur och fritids verksamhetsresurs. Inom
kultur och fritid finns ett bidragssystem för lokala föreningar samt möjlighet till
samarbete med studieförbund som kan möjliggöra olika typer av utbildningar.
Om föreningen som det hänvisas till i motionen fortplantar sig i kommunen finns
möjlighet att söka bidrag.
Beslutsunderlag
·
·
·

Motion - Låt Ales ungdomar öva på civilkurage, kultur- och
fritidsnämndens beslut 2018-05-03 § 46
Tjänsteutlåtande, 2018-04-19
Motion om att låta Ales ungdomar öva på civilkurage, Erik Liljeberg (M)
2018-02-01

Kultur- och fritidsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens beslutsförslag.

Justerandes sign.
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Anders Rollings (S) tillstyrker Paula Örns yrkande.
Erik Liljeberg (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels kultur- och fritidsnämndens beslutsförslag
och dels på Erik Liljebergs yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Erik Liljeberg (M), Rose-Marie Fihn (L)
och Åke Niklasson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS § 106

Dnr KS.2016.183

Svar på motion från Mikael Berglund (M), Åke
Niklasson (C), Sune Rydén (KD), Rolf Engström (FiA)
och Rose-Marie Fihn (L) om att tillgänglighetsanpassa
återvinningsstationerna
Ärendet
En motion om att tillgänglighetsanpassa återvinningsstationerna har lämnats i juni
2016 av Mikael Berglund (M), Åke Niklasson (C), Sune Rydén (KD), Rolf
Engström (FiA) och Rose-Marie Fihn (L). I motionen framförs följande
synpunkter på tillgängligheten.
Återvinningsstationerna ska vara tillgängliga för alla. En del av kärlen har tex
inkast i en höjd som innebär att om du är rullstolsburen så kommer åt att kasta
ditt skräp. Detta gäller dock inte alla kärl, möjligheten saknas text för gäller kärlen
för plast.
De senaste två åren har stationerna utvecklats framförallt genom att kärlen har
ersatts med tillgänglighetsanpassade containrar. Ytan för stationerna är ofta
begränsad varför uppställningen inte är optimal. Förpacknings- och
tidningsinsamlingen (FTI) kommer därför att ansöka om utökat bygglov för att
kunna förbättra tillgängligheten ytterligare.
Förvaltningen bedömer inte att en särskild överenskommelse är nödvändig och
föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande sektor kommunstyrelsen, 2018-05-21
Motion om att tillgänglighetsanpassa återvinningsstationerna, Mikael
Berglund (M), Åke Niklasson (C), Sune Rydén (KD), Rolf Engström (FiA)
och Rose-Marie Fihn (L) 2016-05-02
Svar på motion från alliansen om att tillgänglighetsanpassa
återvinningsstationerna, samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-07
§ 139
Tjänsteutlåtande sektor samhällsbyggnad, 2017-10-29

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till motionen.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Rose-Marie Fihn (L) och Robert Jansson (SD) tillstyrker Mikael Berglunds
yrkande
Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels på
Mikael Berglunds yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förvaltningens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Erik Liljeberg (M), Rose-Marie Fihn (L)
och Åke Niklasson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-05

KS § 107

Dnr KS.2016.184

Svar på motion från Mikael Berglund (M), Åke
Niklasson (C), Sune Rydén (KD), Rolf Engström (FIA)
och Rose-Marie Fihn (L) om belysning av
återvinningsstationerna
Ärendet
Mikael Berglund (M), Åke Niklasson (C), Sune Rydén (KD), Rolf Engström
(FIA) och Rose-Marie Fihn (L) har föreslagit att Ale kommun tar ansvaret och
kostnaderna för att belysa återvinningsstationerna.
Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI som
har ett lagreglerat producentansvar.
Det pågår nu en kamp om de fraktioner som samlas in på återvinningsstationerna
eftersom de är en viktig råvara för kommande produktion. I riksdagen finns det
en majoritet för att bibehålla den rådande ordningen.
Förvaltningen anser att det ligger i FTI:s intresse att samla in så mycket ren råvara
som möjligt och de bör därför utveckla sina återvinningsstationer. Det pågående
utbytet av gatubelysningen bör dock kunna skapa positiva
samordningsmöjligheter som kan utnyttjas.
Med ovanstående som grund föreslår förvaltningen att motionen avslås.
Beslutsunderlag
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande sektor kommunstyrelsen, 2018-05-21
Motion om belysning av återvinningsstationerna, Mikael Berglund (M), Åke
Niklasson (C), Sune Rydén (KD), Rolf Engström (FIA) och Rose-Marie
Fihn (L) 2016-05-02
Svar på Motion om belysning av återvinningsstationer,
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-11-03 § 117
Tjänsteutlåtande sektor samhällsbyggnad, 2016-10-18

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-05

ersätts med:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Mikael Berglund (M), Rose-Marie Fihn (L) tillstyrker Paula Örns yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på
förvaltningens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med ordförandens yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-05

KS § 108

Dnr KS.2018.85

Hemställan om investeringsbidrag till Universeum
Ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund är en av fyra stiftare till Universeum.
Universeum vill nu bygga ut och utveckla nya lärmiljöer.
Förvaltningen bedömer att Universeum är en viktig resurs i Västsverige för att
öka intresset för naturvetenskap. Universeum används av både elever i
kommunen samt som plattform för utbildning av pedagoger. Konstruktionen för
ett ökat investeringsanslag medför att alla behöver svara för sin del för att
utvecklingsplan 2017 - 2021 ska vara möjlig.
Förvaltningens bedömning är att såväl utifrån den pedagogiska betydelsen av
Universeum men också att kommunen i sitt ansvar för gemensamma GR
åtaganden bör bidra med 185 689 kronor för att säkerställa utvecklingsplanens
genomförande. Finansieringen bör ske inom ramen för kommunstyrelsen budget.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-05-17
Hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum från stiftarna i Stiftelsen
Korsvägen, beslut från förbundsstyrelsen i Göteborgsregionens
kommunalförbund 2018-02-09 § 311
Hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum inklusive bilagor

·

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att bidra till Universeums utvecklingsplan med
185 689 kronor. Beloppet finansieras via kommunstyrelsens budget 2019.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bidra till Universeums utvecklingsplan med
185 689 kronor. Beloppet finansieras via kommunstyrelsens budget 2019.
___
Beslutsexpediering
Göteborgsregionens kommunalförbund

För vidare hantering
Ekonomichefen
Sektorchefen för sektor utbildning, kultur och fritid
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-05

För kännedom
Förvaltningsledningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-05

KS § 109

Dnr KS.2018.169

Förlängning av samarbetsprojektet ”Förstärkt
förvaltningsforskning och mer kvalificerad
förvaltningsutbildning i Västsverige”
Ärendet
Ale kommun har tillsammans med kommunerna i Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) och Västra Götalandsregionen sedan 1995 deltagit i
”Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i
Västsverige” i allmänhet kallat KOLV. Syftet med det gemensamma arbetet är att
stärka forskningen inom kommunalt relevanta områden samt att skapa
förutsättningar för kompetensförsörjning
Det är nu dags att ta ställning till om arbetet ska fortsätta ytterligare en
sexårsperiod 2019 - 2024. Kommunens bidrag till detta arbete är 4 kronor per
invånare och år. För 2018 motsvarar detta 120 892 kronor.
Betydelsen för kommunens olika verksamheter att utgå från modern relevant
forskning ökar.
Olika delar av förvaltningens verksamhet använder i varierande utsträckning
moderna forskningsrön. Verksamheterna har också behov av att beforska den
egna verksamheten antingen genom att ingå i forskningsprojekt eller organisera
följeforskning.
Förvaltningen bedömer att samarbetet med förvaltningshögskolan har stor
betydelse och bör utvecklas.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-05-18
Avtal 2019 - 2024
Bilaga 1 till avtal - förslag till förstärkt förvaltningsforskning och mer
kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige
Bilaga 2 till avtal - strategisk satsning inom KOLV 2019-2024
Bilaga 3 till avtal - fördelningsplan avseende årliga bidrag till
Förvaltningshögskolan år 2018
Bilaga 4 till avtal - Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning
Rekommendationsbrev att förlänga samarbetsprojektet, ordförande i
Förvaltningshögskolans råd Dennis Jeryd

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att Ale kommun under åren 2019 - 2024 ska delta i
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-05

samarbetet med förvaltningshögskolan avseende ”Förstärkt förvaltningsforskning
och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige” (KOLV).
Yrkande
Paula (S) yrkar att förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen beslutar att Ale kommun under åren 2019 - 2024 ska delta i samarbetet
med förvaltningshögskolan avseende ”Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad
förvaltningsutbildning i Västsverige” (KOLV).
ersätts med:
Kommunstyrelsen beslutar att Ale kommun under åren 2019 - 2024 inte ska delta i
samarbetet med förvaltningshögskolan avseende ”Förstärkt förvaltningsforskning och mer
kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige” (KOLV).
Mikael Berglund (M) tillstyrker Paula Örns yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på
förvaltningens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med ordförandens yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Ale kommun under åren 2019 - 2024 inte ska delta
i samarbetet med förvaltningshögskolan avseende ”Förstärkt
förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige”
(KOLV).
___
Beslutsexpediering
Förvaltningshögskolan

För vidare hantering
Ekonomichefen

För kännedom
Förvaltningsledningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-05

KS § 110

Dnr KS.2018.156

Ny förskola i Älvängen - genomförande och
byggnation
Ärendet
Lokalprojekt följer en beslutad process i fyra steg som består av förstudie,
projektering, genomförande och utvärdering. Under förstudie och projekteringen
tas det slutliga förslaget fram för hur lokalerna ska utformas. Förutom detta tas
investeringskostnad och tidplan fram. Projektering görs i ett nära samarbete
mellan representanter för beställande sektorer, verksamhet fastighet och
entreprenör. Efter att projektering är klar ska kommunstyrelsen fatta beslut om
genomförande utifrån samhällsutveckling och lokalbehov. Projektering är i det
närmaste slutförd för nybyggnad av förskola i Älvängen och kommunstyrelsen
behöver fatta beslut om att genomförandet och nybyggnationen ska ske. Medel
finns avsatta i investeringsbudgeten för projektet.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-05-08
Ny förskola i Älvängen, utbildningsnämndens beslut 2018-01-17 § 11
Tjänsteutlåtande, 2017-12-15

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att genomförande av nybyggnation ska ske för ny
förskola i Älvängen.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att
omedelbart påbörja byggnationen för planerat färdigställande under det andra
kvartalet 2020.
Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-05

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att genomförande av nybyggnation ska ske för ny
förskola i Älvängen.
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att omedelbart påbörja
byggnationen för planerat färdigställande under det andra kvartalet 2020.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Projektledaren för enhet projekt och underhåll Robin Fahlberg

För kännedom
Utvecklingsledaren för lokalplanering
Projektchefen Fredrik Johansson
Tillförordnade fastighetschefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-05

KS § 111

Dnr KS.2018.175

Politisk grupp för utarbetande av finansiella nyckeltal
Ärendet
Ale kommun befinner sig i en befolkningstillväxt vilket är positivt och ger
samtidigt nya ekonomiska utmaningar likt övriga tillväxtkommuner som står inför
höga investeringskostnader. Kommunfullmäktige har givit ett uppdrag att utreda
vilka finansiella nyckeltal som bäst möter framtidens krav. För att kunna leva upp
till god ekonomisk hushållning över tid behöver nuvarande finansiella nyckeltal
ses över för att se om nivå och nyckeltal är de rätta. Arbetet kommer att pågå
under hösten 2018 för att kunna användas till budget 2020 och framåt.
Beslutsunderlag
·

Tjänsteutlåtande, 2018-05-16

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att utse representanter i arbetsgrupp för att ta
utarbeta finansiella nyckeltal.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utse Monica Samuelsson (S)
och Dennis Ljunggren (S) som representanter i arbetsgrupp för att ta utarbeta
finansiella nyckeltal.
Dan Björk (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utse Mikael Berglund (M)
och Sune Rydén (KD) som representanter i arbetsgrupp för att ta utarbeta
finansiella nyckeltal.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Dan Björks yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Monica Samuelsson (S), Dennis
Ljunggren (S), Mikael Berglund (M) och Sune Rydén (KD) som representanter i
arbetsgrupp för att ta utarbeta finansiella nyckeltal.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-05

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Ekonomichefen
HR-avdelningen

För kännedom
Monica Samuelsson
Dennis Ljunggren
Mikael Berglund
Sune Rydén

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-05

KS § 112

Dnr KS.2018.8

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslutsfattare

Ärendebeskrivning

Ärendenummer

1

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

2

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

3

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

4

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

5

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

6

Exploateringsingenjör

Avtal om servitut för jordvärme för Vadbacka 2:48 på
Vadbacka 2:57

KS.2016.437

7

Exploateringsingenjör

Överlåtelse av arrendeavtal del av Vadbacka 2:57, arr-003

KS.2016.438

8

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

9

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

10

Kommunchef

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

11

Kommunchef

En motion från Erik Liljeberg - låt det synas när man kommit KS.2018.154
till Ale

12

Kommunchef

Medborgarförslag - bygg en skatepark för barn och vuxna i
Skepplanda

KS.2018.157

13

Kommunchef

HR-resurser upphandling

KS.2018.28

14

Upphandlingschef

Upphandling Idrottsplatsutrustning

KS.2018.29

15

Upphandlingschef

Upphandling av kem, mjukpapper, engångsartiklar,
städutrustning m.m.

KS.2017.328

16

Upphandlingschef

Upphandling idrott- och gymnastikmaterial

KS.2017.277

17

Upphandlingschef

Upphandling av järnhandelsvaror

KS.2017.273

18

Upphandlingschef

Upphandling livsmedelsinköp i fysisk butik och e-butik

KS.2017.418

19

Färdtjänsthandläggare

Färdtjänst april 2018 - 13 bifall och 1 avskrivet

20

Färdtjänsthandläggare

Riksfärdtjänst april 2018 - 1 bifall

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-05

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-05

KS § 113

Dnr KS.2018.7

Delgivningar
Kallelser/protokoll

Protokoll, rådet för funktionshinderfrågor 2018-03-12
Sammanträdesdagar för Samhällsbyggnadsnämnd och dess Arbetsutskott 2018,
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-05-03 § 69
Val av ersättare till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott,
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-05-03 § 72
Ansvarsprövning för 2017 års verksamheter och räkenskaper,
kommunfullmäktiges beslut 2018-05-14 § 88
Godkännande av årsredovisning 2017 för Ale kommun och dess bolag,
kommunfullmäktiges beslut 2018-05-14 § 89
Diverse

Information om möjligheten att söka stöd hos Delegationen mot segregation för att få
stöd i arbetet med att främja samverkan och kunskapsutbyte, Länsstyrelsen i
Västra Götalands län 2018-05-07
Återkoppling om enkät om artificiell enkät och rapport om artificiell intelligens i
offentlig sektor - Hur realiserar vi potentialen?, Governo 2018-05-08
Nationella minoriteter och minoritetsspråk - minoritetspolitikens utveckling 2017,
rapport 2018:5 från Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget
Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-05

KS § 114

Dnr KS.2018.5

En önskan om en trevlig sommar
Paula Örn (S) tackar kommunchefen och kommunsekreteraren som snart
avslutar sina anställningar i Ale kommun och önskar alla en trevlig sommar.
Mikael Berglund (M) önskar ordförande en trevlig sommar.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

