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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

Plats och tid

Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:00-11:25
(ajournering 10:35-10:40)

Beslutande

Paula Örn (S), ordförande
Dennis Ljunggren (S)
Christina Oskarsson (S)
Rolf Gustavsson (S) tjg för Klas Karlsson (S)
Jenny Sandkvist (MP) tjg för Sonny Landerberg (MP) § 72-82,
84-87
Monica Samuelsson (S) tjg för Sonny Landerberg (MP) § 83
Sven Engdahl (V)
Mikael Berglund (M)
Dan Björk (M) § 74-87
Maj Holmström (M) tjg för Dan Björk (M) § 72-73
Erik Liljeberg (M)
Rose-Marie Fihn (L)
Åke Niklasson (C)
Jessica Norberg (S) tjg för Ingela Nordhall (AD)
Robert Jansson (SD)

Närvarande
ersättare

Monica Samuelsson (S) § 82, 84-87
Anders Rollings (S)
Maj Holmström (M) § 74-82, 84-87
Oliver Andersson (M)
Sune Rydén (KD)
Rolf Engström (FiA)

Övriga
närvarande

Björn Järbur, kommunchef
Hanna Larsson, kommunsekreterare
Gunilla Dörner Buskas, utvecklingschef § 72-73

Utses att justera

Mikael Berglund

Justeringens platsKommunhus
och tid
Paragrafer

Nödinge, Ale Torg 7, 2018-05-03 kl. 14:00

§§ 72 - 87

Underskrifter

Sekreterare
Hanna Larsson
Ordförande
Paula Örn
Justerande
Mikael Berglund
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-05-02

Datum för anslags uppsättande

2018-05-03

Datum för anslags nedtagande

2018-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Intygar

Hanna Larsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

KS § 72

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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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

KS § 73

Dnr KS.2018.98

Information om genomförande av ombyggnad av Ale
kulturrum och Da Vinciskolan
Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas informerar om genomförande av
ombyggnad av Ale kulturrum och Da Vinciskolan.
Jäv
Dan Björk (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

KS § 74

Dnr KS.2018.5

Kommunchefen informerar
Kommunchef Björn Järbur lämnar information inom följande områden:
·

Rekryteringsläget
- Näringslivschef - rekryteringen är klar och offentliggörandet förbereds
- Kommunikationschef - slutintervjuer pågår
Funktionshinderpolitik
Skatteprognos 2018:18
Utfall mars

·
·
·

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

KS § 75

Dnr KS.2018.84

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige:
Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018
samt justering av 2018 års investeringsmedel
Ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-09 § 66 behandlades ärendet om
överföringar av investeringar 2017 till 2018 samt behov av tilläggsanslag för vissa
poster. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet med
motiveringen att kommunen ska genomföra en kartläggning av vilka andra lokaler
som finns i kommunens ägo och som skulle kunna användas istället för att utöka
investeringsramen avseende Börjessons i Nödinge.
Förvaltningen har gått igenom de alternativ som finns. Förvaltningens samlade
bedömning är att Börjessons fortfarande är det bästa alternativet och
rekommenderar att ärendet om överföringar från 2017 till 2018 fastställs enligt
tidigare förslag.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-04-24
Tjänsteutlåtande, 2018-03-08
Bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, Detaljerad sammanställning
Bilaga 2 till tjänsteutlåtandet, Förbrukade investeringsmedel 2017
Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 samt justering av 2018
års investeringsmedel, kommunstyrelsens beslut 2018-03-27 § 57
Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 samt justering och flytt
av 2018 års investeringsmedel, kommunfullmäktiges beslut 2018-04-09 § 66

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
överföringen av 78 114 tkr av 2017 års investeringsanslag till 2018.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka 2018 års
redan beslutade investeringsanslag med 1 000 tkr avseende Laddinfrastruktur.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att budgetera 8 000
tkr för markförhållanden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka
budgetramen för Börjessons med 3 000 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att minska 2018 års
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

redan beslutade investeringsanslag med 32 097 tkr avseende KS-lokaler.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att budgetera 1 200
tkr för digital agenda som ersätter investeringen appar treserva som därmed ej är
med i överföringen av budget från 2017.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till beslutssatserna 1, 2, 3, 5 och 6 i
förvaltningens beslutsförslag.
Rose-Marie Fihn (L) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Mikael Berglund (M) yrkar avslag på beslutssats 4 i förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka budgetramen för
Börjessons med 3 000 tkr.
Rose-Marie Fihn (L) och Robert Jansson (SD) tillstyrker Mikael Berglunds
yrkande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
uppdrar åt kommunstyrelsen att fortsätta med att utreda, samt fördjupa analysen
av att använda Ica fastigheten i Älvängen till kontorslokaler.
Rose-Marie Fihn (L) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
upphäver uppdraget i lokalresursplanen att ställa om Börjesson till kontorslokaler
och därmed återföra redan avsatta investeringsmedel.
Rose-Marie Fihn (L) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Örn (S) yrkar avslag på Mikael Berglunds två tilläggsyrkanden.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på beslutssatserna 1, 2, 3, 5 och 6 i förvaltningens
beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.
Ordförande ställer proposition på dels beslutssats 4 i förvaltningens beslutsförslag
och dels på Mikael Berglunds yrkande om avslag på beslutssats 4 i förvaltningens
beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med beslutssats
4 i förvaltningens beslutsförslag.
Ordförande ställer proposition på Mikael Berglunds tilläggsyrkanden och finner
att kommunstyrelsen avslår desamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
överföringen av 78 114 tkr av 2017 års investeringsanslag till 2018.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka 2018 års
redan beslutade investeringsanslag med 1 000 tkr avseende Laddinfrastruktur.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att budgetera 8 000
tkr för markförhållanden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka
budgetramen för Börjessons med 3 000 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att minska 2018 års
redan beslutade investeringsanslag med 32 097 tkr avseende KS-lokaler.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att budgetera 1 200
tkr för digital agenda som ersätter investeringen appar treserva som därmed ej är
med i överföringen av budget från 2017.
Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Erik Liljeberg (M), Rose-Marie Fihn (L),
Åke Niklasson (C) och Robert Jansson (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut till förmån för Mikael Berglunds yrkanden.
Protokollsanteckning
Paula Örn (S), Dennis Ljunggren (S), Christina Oskarsson (S), Rolf Gustavsson
(S), Jenny Sandkvist (MP) och Sven Engdahl (V) lämnar följande
protokollsanteckning:
Vi är mycket tveksamma till om det egentligen är förenligt med Kommunallagens
beredningstvång och som yrkande i en fråga om investeringsmedel lyfta ett
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

uppdrag om att projektera ombyggnation av en fastighet. Värdet av att pröva
principen genom att inte ställa yrkandet under proposition bedömdes däremot
som begränsat.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

KS § 76

Dnr KS.2018.83

Investeringsplan 2019-2022
Ärendet
Årligen sammanställs en ny investeringsplan för den kommande 4-års perioden.
Den allt mer omfattande investeringstakten i kommunen samt att
investeringsfrågorna ska beredas politiskt tidigare innebär ett behov av att
fastställa investeringsplanen i ett separat ärende. Den av kommunfullmäktige
beslutade investeringsplan för 2019-2022 blir därefter ett bland flera underlag i
fullmäktiges verksamhetsplan och budget.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-04-05
Bilaga 1 till tjänsteutlåtandet - Investeringsplan 2019-2022

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
investeringsplanen för 2019-2022 med en totalvolym på 1 551 802 tkr.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
investeringsplanen för 2019-2022 med en totalvolym på 1 551 802 tkr.
Deltagande i beslut
Robert Jansson (SD) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att han inte deltar i
beslutet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

KS § 77

Dnr KS.2018.110

Årsredovisning 2017 för Bohus
Räddningstjänstförbund, BORF
Ärendet
Enligt förbundsordningen ska Bohus Räddningstjänstförbund BORF årligen
upprätta en årsredovisning med förvaltningsberättelse. Handlingarna ska
överlämnas till förbundets medlemmar. Kommunfullmäktige ska besluta om
ansvarsfrihet för respektive verksamhetsår.
Revisorerna föreslår att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-04-05
Årsredovisning 2017 för Bohus Räddningstjänstförbund, 2018-03-19
Revisionsberättelse för år 2017 för Bohus Räddningstjänstförbund,
2018-03-19
PM granskning av årsredovisning år 2017 för Bohus
Räddningstjänstförbund, PWC 2018-03-19
Beslut om Årsbokslut 2017, beslut från direktionen för Bohus
Räddningstjänstförbund 2018-02-27 § 4/2018
Tjänsteskrivelse från Bohus Räddningstjänstförbund, 2018-03-19

·
·
·

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för Bohus Räddningstjänstförbund BORF direktions ledamöter för
verksamhetsåret 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för Bohus Räddningstjänstförbund BORF direktions ledamöter för
verksamhetsåret 2017.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

KS § 78

Dnr KS.2018.121

Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn
Ärendet
Samordningsförbundet är en juridiskt fristående organisation med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt
kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn som medlemmar.
Samordningsförbundet kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet.
Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare skall
få stöd och rehabilitering till egen försörjning samt att stödja nya innovativa
samordningsformer.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-04-10
Årsredovisning med revisorernas årsberättelse 2017 för
samordningsförbundet för Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn,
2018-03-28
Revisorernas årsberättelse 2017. Revisorerna informerar. Bil 2., beslut från
styrelsen för Samordningsförbundet Älv & Kust 2018-03-20 § 49
Revisionsberättelse för år 2017 för Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn, 2018-03-28

·
·

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
årsredovisningen 2017 för Samordningsförbundet Ale Kungälv Stenungsund och
Tjörn och bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
årsredovisningen 2017 för Samordningsförbundet Ale Kungälv Stenungsund och
Tjörn och bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

KS § 79

Dnr KS.2018.102

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda i Ale kommun (OPF)
Ärendet
2014 infördes nya bestämmelser för förtroendevaldas pension. Förändringen
utgick från att livsinkomstprincipen och arbetslinjen var utgångspunkter för
utformningen. Bestämmelserna underlättar och möjliggör för förtroendevalda att
förena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån
anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom
kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden i
övrigt.
Beslutet 2014 hade regler om övergång från det gamla systemet PBF. För att välja
behövde respektive förtroendevald göra ett val senast den 1 april 2015.
Kommunikationen runt detta har inte nått fram, nya politiker kan tillkomma och
principen om förval har inte tillämpats. Förvaltningen föreslår därför att
tidsbegränsningen för att göra val av pensionssystem tas bort.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande,2018-04-15
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Ale
kommun (OPF), antagna av kommunfullmäktige 2014-09-01 § 95
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda i Ale kommun (OPF), 2018-04-19

·

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera
bestämmelserna antagna av kommunfullmäktige 1 september 2014 om
omställningsstöd för förtroendevalda i Ale kommun (OPF) i enlighet med förslag
2018-04-19.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera
bestämmelserna antagna av kommunfullmäktige 1 september 2014 om
omställningsstöd för förtroendevalda i Ale kommun (OPF) i enlighet med förslag
2018-04-19.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

KS § 80

Dnr KS.2017.323

Svar på motion från Rose-Marie Fihn (L) om
boendegaranti i äldreomsorgen
Ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktige där motionären föreslår att: ”en
boendegaranti införs i kommunen och som fr.o.m. 85 års ålder ger den äldre rätt
att välja att få flytta till ett äldreboende utan biståndsbeslut”. Med det förstås ett
äldreboende enligt socialtjänstlagen (SoL) 5 kap 5 §. Bestämmelserna i
socialtjänstlagen utgår från att en äldre person har rätt till särskilt boende om
behov föreligger och det är med nuvarande lagstiftning inte tillåtet att
tillhandahålla insatser med ålder som enda grund (SOU 2017:21 Läs mig!
Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer, s 691).
Mot denna bakgrund föreslår sektor arbete, trygghet och omsorg att motionen
avslås.
Beslutsunderlag
·
·
·

Motion om boendegaranti äldreomsorgen, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-02-28 § 21
Tjänsteutlåtande, 2018-01-25
Motion om boendegaranti i äldreomsorgen, Rose-Marie Fihn (L)
2017-10-03

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslutsförslag till
kommunstyrelsen
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Yrkande
Rose-Marie Fihn (L) yrkar bifall till motionen.
Robert Jansson (SD) tillstyrker Rose-Marie Fihns yrkande.
Paula Örn (S) yrkar bifall till omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
beslutsförslag och dels på Rose-Marie Fihns yrkande och finner att
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Rose-Marie Fihn (L) och Robert Jansson (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

KS § 81

Dnr KS.2018.139

Tilläggsavtal till konsortialavtal för Ale Fjärrvärme
Ärendet
Göteborgs stad har sedan lång tid arbetat med att renodla sin bolagsstruktur. Den
föreslagna förändringen är ett led i detta arbete. Förändringen innebär att ett
genomförande blir enklare när bolaget Ale Fjärrvärme är moget för en försäljning
och eventuellt köp från Ale kommun.
Förändringen består av att avtalet gäller till den 26 april 2020 och att uppsägning
därefter kan ske varje år.
Förvaltningen anser att den föreslagna förändringen är rimlig med utgångspunkt i
Göteborgs stads förändringsarbete.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-04-10
Tilläggsavtal till konsortialavtal
Konsortialavtal, 2000-04-26

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
tilläggsavtalet till konsortialavtalet för Ale fjärrvärme.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
tilläggsavtalet till konsortialavtalet för Ale fjärrvärme.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

KS § 82

Dnr KS.2017.381

Yttrande över Vattenmyndighetens samråd om
arbetsprogram och tidplan inför framtagandet av ny
förvaltningsplan för 2021-2027
Ärendet
Ale kommun har fått ”Arbetsprogram med tidtabell och Översikt över väsentliga
frågor för Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt inför arbetet med
Förvaltningsplan 2021-2027” på remiss. Arbetsprogrammet är ute på ett brett
samråd där syftet är att få synpunkter på vilken inriktning arbetet med
vattenförvaltning bör ha under nästa förvaltningscykel som är under åren 20212027.
God förvaltning av vattenresurserna är viktigt och blir ännu viktigare i ett
framtida förändrat klimat. Förvaltningen har lämnat synpunkter i samrådet som vi
bedömer som viktiga för att skydda vårt vatten.Kommunerna skulle kunna ta ett
ökat ansvar för att åtgärderna blir genomförda, men då krävs kompetens och
resurser för att driva arbetet. Ökad kompetens behövs ute i de olika
verksamheterna men också mer övergripande genom exempelvis vattenstrateger.
Ale kommun ser exempelvis behov av åtgärder som tillägg till översiktsplanen
gällande vatten samt att informationen i Vatteninformationssystem Sverige
(VISS) behöver omsättas i kommunens eget GIS-system i en mer lättillgänglig
form för att den ska bli användbar för handläggare inom kommunens olika
verksamheter.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-04-09
Yttrande, 2018-04-09

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

21(28)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

Beslutsexpediering
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt

För kännedom
Utvecklingsledaren för ekologisk hållbarhet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

22(28)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

KS § 83

Dnr KS.2018.132

Lägenhetsarrende, golfbana, del av NödingeStommen 1:37
Ärendet
Förslag till tecknande av arrendeavtal mellan Ale kommun och Backa Säteri IF på
ca 21,75 hektar, beläget på del av fastigheten Nödinge-Stommen 1:37. Avtalet
föreslås tecknas för en arrendetid på 5 år räknat från och med 2018-05-01 med en
arrendeavgift på 13 050 kronor per år med indexuppräkning.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-04-04
Avtal om lägenhetsarrende för del av Nödinge -Stommen 1:37

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat lägenhetsarrende med Backa
Säteri IF.
Jäv
Maj Holmström (M) och Jenny Sandkvist (MP) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av detta ärende.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att årligen rabattera arrendet
med 25 % under förutsättning att aktiv barn- och ungdomsverksamhet bedrivs.
Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat lägenhetsarrende med Backa
Säteri IF.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

23(28)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

Kommunstyrelsen beslutar att årligen rabattera arrendet med 25 % under
förutsättning att aktiv barn- och ungdomsverksamhet bedrivs.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Mark- och exploateringschefen

För kännedom
Backa Säteri IF

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

24(28)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

KS § 84

Dnr KS.2017.419

Fråga från Skanska om nyttjande av förköpsrätt för
Ale seniorcentrum
Ärendet
Skanska har inkommit med en begäran om att kommunen ska ta ställning till om
man vill utnyttja sin förköpsrätt till Ale Starrkärr 4:10, Ale seniorcentrum.
Förvaltningen bedömer att risken med att ge Skanska möjlighet att gå vidare med
försäljningen samt behov av framtida upplåning till andra objekt, att kommunen
inte ska utnyttja sin förköpsrätt.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-04-19
Förfrågan från Skanska, 2018-02-22

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att inte nyttja möjligheten till förköp av Ale
seniorcentrum.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte nyttja möjligheten till förköp av Ale
seniorcentrum.
___
Beslutsexpediering
Skanska

För kännedom
Kommunjuristen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

25(28)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

KS § 85

Dnr KS.2018.138

Tillförordnad kommunchef från 2018-06-11
Ärendet
Kommunchef Björn Järbur kommer att lämna sin anställning i Ale kommun i
juni 2018. Kommunstyrelsens ordförande gör bedömningen att det under en
period fram till det att anställningen som kommunchef i Ale kommun är tillsatt
ska finnas en tillförordnad kommunchef.
En rekryteringsprocess av kommunchef i Ale kommun kan inte inledas innan det
att val till kommunfullmäktige genomförts och kommunstyrelsens presidium
(ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande) utsetts, varför
den tillförordnande kommunchefen bör utses för längre tid än sex månader. Det
innebär, enligt kommunstyrelsens delegeringsordning (KS 2017:405), att det är
kommunstyrelsen som ska besluta om tillförordnad kommunchef.
Förslag avseende tillförordnad kommunchef har 2018-03-27 förhandlats enligt
Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) § 11 varvid
personalorganisationerna inget haft att erinra mot arbetsgivarens förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-04-10
Protokoll från förhandling enligt MBL § 11 2018-03-27

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att utse biträdande kommunchef Gunilla Dörner
Buskas som tillförordnad kommunchef från och med 2018-06-11 och till dess att
ny kommunchef i Ale kommun tillträtt sin anställning.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen beslutar att utse biträdande kommunchef Gunilla Dörner Buskas som
tillförordnad kommunchef från och med 2018-06-11 och till dess att ny kommunchef i Ale
kommun tillträtt sin anställning.
ersätts med:
Kommunstyrelsen beslutar att utse biträdande kommunchef Gunilla Dörner Buskas som
tillförordnad kommunchef från och med 2018-06-09 till och med 2019-01-31.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

26(28)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels på
sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
ordförandens yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse biträdande kommunchef Gunilla Dörner
Buskas som tillförordnad kommunchef från och med 2018-06-09 till och med
2019-01-31.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
HR-avdelningen

För kännedom
Utvecklingschefen
Samtliga nämnder
Förvaltningsledningen
Samtliga sektorer
Ekonomiavdelningen
Kommunikationsavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

27(28)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

KS § 86

Dnr KS.2018.8

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslutsfattare

Ärendebeskrivning

Ärendenummer

1

Ekonomichef

Upplåning 2018-03-21

KS.2018.115

2

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

3

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

4

Exploateringsingenjör

Lantmäteriförrättning, Omprövning av Ramstorp
GA:3

KS.2018.111

5

Kommunchef

Motion om boendegaranti i äldreomsorgen

KS.2017.323

6

Kommunchef

Motion fr Moderaterna i Ale - Låt Aleborna få veta
vad skatten går till

KS.2018.64

7

Kommunchef

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

8

Mark- och exploateringschef

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

9

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yttrande till Kollektivtrafiknämnden angående
zonförslag för kollektivtrafiken i Västra
Götalandsregionen

KS.2017.371

10

Färdtjänsthandläggare

Färdtjänst mars 2018 - 28 bifall och 8 avslag

11

Färdtjänsthandläggare

Riksfärdtjänst mars 2018 - 1 avslag

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

28(28)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-05-02

KS § 87

Dnr KS.2018.7

Delgivningar
Kallelser/protokoll

Revidering av nämndplan och budget 2018, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-03-28 § 40 inklusive bilagor
Internkontrollplan 2018 för kultur- och fritidsnämnden, kultur- och
fritidsnämndens beslut 2018-03-28 § 34 inklusive bilaga
Sanering Nolbäcken 2017, samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-03-29 § 36
Val av ny ersättare till kommunstyrelsen med anledning av Peter Kornesjös (M)
avsägelse, kommunfullmäktiges beslut 2018-04-09 § 59
Diverse

Rapport om efterlevnad- Personuppgiftslagen och förberedelser för
dataskyddsförordningen, personuppgiftsombudet för kommunstyrelsen
2018-03-05
Tillstånd till kameraövervakning; nu fråga om utvidgning, jordskred-, ras- och
erosionsbenägna zoner i Sverige, beslut från Länsstyrelsen Västra Götalands län
2018-03-28
Tillstånd till kameraövervakning, vestibul på järnvägsfordon samt spårområde på
järnvägslinjer mellan Göteborg och Stockholm, beslut från Länsstyrelsen Västra
Götalands län 2018-01-19
Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

