PROTOKOLL

1(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

Plats och tid

Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:00

Beslutande och tjänstgörande
ersättare

Mikael Berglund (M), ordförande
Dan Björk (M) §§ 220-223, 226-239
Tore Berghamn (FP) tjg. för Dan Björk (M) §§ 224-225
Erik Karlsson (M) tjg. för Kajsa Nilsson (M)
Ulf-Göran Solving (AD) tjg. för Ingela Nordhall (AD)
Rose-Marie Fihn (FP)
Sune Rydén (KD) §§ 220-236
Jonatan Sundeen (KD) tjg. för Sune Ryden (KD) §§ 237239
Åke Niklasson (C)
Paula Örn (S)
Rolf Gustavsson (S)
Ann-Christine Paulin (S)
Björn Norberg (S)
Johnny Sundling (V) tjg. för Ingmarie Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)

Närvarande ersättare

Tore Berghamn (FP) §§ 220-223, 226-239
Jonatan Sundeen (KD) §§ 220-236
Boel Holgersson (C)
-

Ajournering: 11:25-11:27

Närvarorätt enligt särskilt beslut
Övriga deltagande

Björn Järbur, tf kommunchef
Torbjörn Hall, kommunsekreterare
Andreas Witt, verksamhetschef AME § 221a
Birgitta Augustsson, samverkansansvarig § 221a
Anders Alfredsson, parkchef § 221b
Helene Ramert, ekonomichef § 221c

Utses att justera

Paula Örn

Justeringens plats och tid

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge
2013-12-03

Underskrifter
Paragrafer: 220-239
Sekreterare:
Torbjörn Hall
Ordförande:
Mikael Berglund
Justerande:
Paula Örn

PROTOKOLL

2(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-12-03

Datum för anslags uppsättande

2013-12-04

Datum för anslags nedtagande

2013-12-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Torbjörn Hall

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

3(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

KS § 220

Godkännande av dagordning
Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

6(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

KS0007/13
KS § 221

Informationsärenden
a)

Återrapportering om kommungemensamt uppdrag kring arbete med
förebyggande arbete och folkhälsofrågor

Andreas Witt verksamhetschef AME och Birgitta Augustsson samverkansansvarig
återrapporterar förebyggande arbetet med folkhälsofrågor. Enligt tidigare uppdrag ska
även folkhälsofrågornas organisatoriska placering utredas. Närvarande tjänstemän
presenterar ett förslag på organisation.
b)

Arbetet med parker och grönområden i Ale kommun

Parkchef Anders Alfredsson redogör för Gata-/Parkenhetens arbete med planteringar,
parker, grönområden och skötsel av vägar med mera.
c)

Uppföljningsrapport 5

Ekonomichef Helene Ramert informerar kommunstyrelsen om resultaten av
nämndernas ekonomiska rapporter. Uppföljningsrapport 5 är årets sista
uppföljningsrapport.
d)

Kommunchefen informerar

Tf kommunchef Björn Järbur lämnar information från tjänstemannaorganisationen.
Idag handlar det bland annat om Soltak AB, ny modell för IT-styrning,
serviceorganisation, facklig samverkan och medborgardialogsarbetet.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar informationen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

KS0208/13
KS § 222

Förslag på regler och belopp för avsättning till
resultatutjämningsreserv (RUR)
Kommunallagen har ändrats och ger nu kommuner och landsting möjlighet att bygga upp en
så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Syftet med resultatutjämningsreserven är att
kommuner och landsting ska ges möjlighet att själv utjämna intäkter över tid och därigenom
bättre kunna möta konjunkturvariationer.
Enligt lag ska kommunfullmäktige ta beslut om resultatutjämningsreserven samt avsättning
och utnyttjande av densamma.
Den maximala avsättningen till en resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 för Ale
kommun är 93,5 Mkr. Dessa medel får i enlighet med föreslagna riktlinjer för Ale kommun
användas för att utjämna intäkterna över en konjunkturcykel med syfte att täcka sviktande
skatteunderlag vid befarad eller konstaterad konjunkturnedgång.
Tillskapandet av reserven skapar möjligheter för kommunen att under vissa omständigheter
budgetera med negativa resultat, vilka inte behöver regleras. Detta innebär att kommunens
egna kapital kan komma att reduceras, med antingen minskade finansiella placeringar eller
ökad upplåning som följd. Det här får i sin tur effekten att de finansiella intäkterna minskar
och/eller de finansiella kostnaderna ökar vilket innebär att kommunen framledes får mindre
medel att bedriva verksamhet för. Av denna anledning måste resultatutjämningsreserven
utnyttjas mycket restriktivt och utifrån grundliga konsekvensanalyser vid varje enskilt tillfälle.
Förvaltningens förslag är därför att resultatutjämningsreserven totalt inte får överstiga 100
Mkr och att den endast får användas för att täcka det kommuntotala underskott som uppstår
om skatteintäkter och generella stats- och utjämningsbidrag understiger en ökning på 2,5 %
det aktuella året.
Beslutsunderlag




Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-11-19, § 171.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-10-23.

Ärendet föredrogs av ekonomichef Helene Ramert på kommunstyrelsens sammanträde
2013-11-12 § 201a.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.

Kommunfullmäktige beslutar att ur det egna kapitalet avsätta 93,5 Mkr till en
resultatutjämningsreserv.
Resultatutjämningsreserven ska inte överstiga 100 Mkr.
Kommunfullmäktige beslutar att medel från resultatutjämningsreserven endast får
ianspråktas för att täcka ett kommuntotalt underskott som uppstår/uppstått till följd av
att skatteintäkter och generella stats- och utjämningsbidrag understiger en ökning på
2,5% det aktuella året.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.

Kommunfullmäktige beslutar att ur det egna kapitalet avsätta 93,5 Mkr till en
resultatutjämningsreserv.
Resultatutjämningsreserven ska inte överstiga 100 Mkr.
Kommunfullmäktige beslutar att medel från resultatutjämningsreserven endast får
ianspråktas för att täcka ett kommuntotalt underskott som uppstår/uppstått till följd av
att skatteintäkter och generella stats- och utjämningsbidrag understiger en ökning på
2,5% det aktuella året.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

9(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

KS0023/10
KS § 223

Antagande av avfallsplan för Göteborgsregionen, A2020
Samhällsbyggnadsnämnden fick 2013-04-16 i uppdrag av kommunstyrelsen att bereda den
framtagna regionala avfallsplanen, A2020, inför beslut i kommunfullmäktige. Beredningen
bestod i utställning av planen i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken. Utställning har
skett på biblioteken i Surte, Nödinge och Älvängen under perioden 29/4-25/5. Inga
synpunkter har inkommit till sektor samhällsbyggnad.
Beslutsunderlag







Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-11-19, § 172.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2013-08-29, § 103.
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2013-08-14.
Avfallsplan för Göteborgsregionen A2020, en sammanfattning.
Regional avfallsplan.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige antar Regional avfallsplan, A2020.

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och
dels på om ärendet ska bordläggas i enlighet med Paula Örns yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

10(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

KS0008/13
KS § 224

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering
av Renova AB
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29 om Renovas framtida inriktning. Beslutet
innefattade bland annat att Renova AB ska bilda en koncern med ett moderbolag och två
dotterbolag, nya bolagsordningar, ägardirektiv och ett nytt aktieägaravtal. Ytterliggare nio
ägarkommuner har fattat motsvarande beslut under våren 2013. Kungsbacka, som sista
delägarkommun, beslutade i kommunfullmäktige den 13 augusti 2013 att kommunen inte
längre avser att vara delägarkommun i Renova AB. Med anledning av Kungsbackas beslut
behöver övriga kommuners fattade beslut ändras på några punkter. Detta tjänsteutlåtande
utgör därmed en komplettering av sektor kommunstyrelsens tjänsteutlåtande från 2013-01-16
och tar enbart upp nödvändiga förändringar.
Kungsbackas beslut innebär att kommunen inte kommer vara avtalspart i aktieägaravtalet och
avser att sälja sina aktier i bolaget. Därmed bör kommunen inte heller ha en plats i bolagens
styrelser. Styrelserna föreslås ändras och består enligt det nya förslaget av nio ledamöter och
åtta suppleanter. Bolagshandlingarna har i övrigt anpassats utifrån effekter av Kungsbackas
beslut. Partille föreslås ta över Kungsbackas ordinarie styrelsepost, med stöd av innehav av
antal aktier.
Efter Kungsbackas beslut har en förhandlingsgrupp tillsammans med Kungsbacka kommuns
förhandlare redovisat en principöverenskommelse, som lett fram till förslag till avtal mellan
kvarstående ägare och Kungsbacka kommun.
Renova AB har vidare föreslagit nya namn för dotterbolagen, Renova Miljö AB i stället för
arbetsnamnet Renova Verksamhet AB och Renova Miljöpartner AB istället för arbetsnamnet
Renova Insamling och Logistik AB.
Därutöver föreslår sektor kommunstyrelsen, efter Renovas begäran, att tidpunkten för
bildandet av dotterbolaget Renova Miljöpartner AB kan senareläggas till årsskiftet 2015/2016,
varvid denna verksamhet till dess kan ingå i Renova Miljö AB. Orsaken till detta är att Renova
AB har framfört att det är orimligt kort tid att nu förbereda och anpassa verksamheten till två
dotterbolag per 1 januari 2014. Två år fram i tiden bedöms vara en rimlig tid för att ge de nya
bolagen en erforderlig omställningstid. Uppdraget att insamla och transportera avfall har
därför tillförts i bolagsordningen för Renova Miljö AB.
Beslutsunderlag









Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-11-19, § 173.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-11-01.
Bilaga 1 Bolagsordning för Renova AB.
Bilaga 2 Bolagsordning för Renova Miljö AB.
Bilaga 3 Bolagsordning för Renova Miljöpartner AB.
Bilaga 4 Aktieägaravtal mellan ägarna av Renova.
Bilaga 5 Aktiägardirektiv för Renovakoncernen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03



Avtal med Kungsbacka kommun om köp av aktier i Renova ABV.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Kommunfullmäktige godkänner föreslagna bolagsordningar för Renova AB, Renova
Miljö AB och Renova Miljöpartner AB med däri angivna ändamål, förslag till
ägardirektiv för Renova-koncernen samt godkänner förslag till aktieägaravtal mellan
delägarkommuner.
Renova AB får avvakta bildandet av dotterbolaget Renova Miljöpartner AB till årsskiftet
2015/2016, varvid denna verksamhet till dess kan ingå i Renova Miljö AB
Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämman att rösta för att beslut
fattas i enlighet med punkterna ovan, i tillägg och ändring till tidigare fattat beslut.
Kommunfullmäktige godkänner och ingår för egen del avtal med Kungsbacka kommun
om köp av aktier i Renova AB och övertagande av garanti gällande pensionsförpliktelse,
enligt bilaga 6. Köpeskillingen 55 690 kronor finansieras genom kommunstyrelsens
årsanslag för investeringar.
Kommunfullmäktige utser Dan Björk (M) som suppleant i styrelsen för Renova AB och
Renova Miljö AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Jäv

Dan Björk (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Kommunfullmäktige godkänner föreslagna bolagsordningar för Renova AB, Renova
Miljö AB och Renova Miljöpartner AB med däri angivna ändamål, förslag till
ägardirektiv för Renova-koncernen samt godkänner förslag till aktieägaravtal mellan
delägarkommuner.
Renova AB får avvakta bildandet av dotterbolaget Renova Miljöpartner AB till årsskiftet
2015/2016, varvid denna verksamhet till dess kan ingå i Renova Miljö AB
Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämman att rösta för att beslut
fattas i enlighet med punkterna ovan, i tillägg och ändring till tidigare fattat beslut.
Kommunfullmäktige godkänner och ingår för egen del avtal med Kungsbacka kommun
om köp av aktier i Renova AB och övertagande av garanti gällande pensionsförpliktelse,
enligt bilaga 6. Köpeskillingen 55 690 kronor finansieras genom kommunstyrelsens
årsanslag för investeringar.
Kommunfullmäktige utser Dan Björk (M) som suppleant i styrelsen för Renova AB och
Renova Miljö AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.

___
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

KS0227/13
KS § 225

Inrättande av ett Näringslivsråd
Ett gott näringslivsklimat utgör en viktig utvecklingsfaktor för kommuner och regioner.
Förutsättningar för och möjligheter att starta, driva och utveckla företag har betydelse för
tillväxt och sysselsättning. Näringslivsrådet syftar till att öka företagares möjlighet till
inflytande över sin vardag och ska fungera både som inspiration och rådgivare för politiska
beslut. Rådet är en referensgrupp och remissinstans för kommunens beslutsfattare i
näringslivsrelaterade frågor och erbjuder en ny väg att komma till tals med företagare.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-11-19, § 174.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-11-04.
Reglemente för näringslivsrådet.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett Näringslivsråd i Ale kommun från och med
januari 2014.
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reglemente för
Näringslivsrådet.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett Näringslivsråd i Ale kommun från och med
januari 2014.
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reglemente för
Näringslivsrådet.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

13(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

KS0084/13
KS § 226

Utvecklingsplan för Ale Lilla Edet
turistorganisation 2014
Som i ett led i att stärka nätverkandet mellan kommun och näring för att utveckla Ale och Lilla
Edet som turistdestination startades 2010-09-01, Ale & Lilla Edets turistorganisation.
Föreningen driver ett Leaderprojekt vid namn Turismutveckling i Ale och Lilla Edet. Projektet
har pågått i två år (2012-2013). För en fortsatt hållbar utveckling av verksamheten efter
avslutat Leaderprojekt 2012-2013, har föreningen arbetat fram en utvecklingsplan med förslag
till en fortsatt utveckling av verksamheten. Föreningen avser att söka nya medel för ett fortsatt
Leaderprojekt.
I Lilla Edets kommun ligger frågor om turism på kommunstyrelsenivå under
näringslivsutveckling . För att skapa likvärdiga förutsättningar i de båda kommunerna rörande
turismen föreslår sektor utbildning, kultur och fritid att kommunstyrelsen bereder
utvecklingsplanen och dess förslag enligt förutsättningar angivna ovan. I samband med
beredningen av utvecklingsplanen föreslår sektorn att även organisationstillhörigheten ses
över.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-11-19, § 175.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-09-23.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-05-21, § 102.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen föreslår [kommunfullmäktige] att överföra turismverksamheten i Ale
kommun från sektor, utbildning, kultur och fritid till sektor kommunstyrelsen,
verksamhet näringsliv.
Kommunstyrelsen föreslår [kommunfullmäktige] att Turismutveckling i Ale kommun
fortsatt bedrivs i ett Leaderprojekt via Ale och Lilla Edets turistorganisation.

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunchefen med
uppdrag att ärendet ska kompletteras med resultat från utredningen angående
turismverksamhetens organisatoriska placering.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och
dels på om ärendet ska återremitteras i enlighet med Paula Örns yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

14(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Kommunfullmäktige beslutar att överföra turismverksamheten i Ale kommun från
sektor, utbildning, kultur och fritid till sektor kommunstyrelsen, verksamhet näringsliv.
Kommunfullmäktige beslutar att Turismutveckling i Ale kommun fortsatt bedrivs i ett
Leaderprojekt via Ale och Lilla Edets turistorganisation.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

15(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

KS0002/13
KS § 227

Utbildningsnämndens omställningskostnader i
samband med avvecklingen av Ale gymnasium
I samband med Kommunstyrelsens behandling av uppföljningsrapport 3, 2013 beslutades att
Utbildningsnämnden inte ska vidta några kompensationsåtgärder för att hantera
omställningskostnaderna i samband med avvecklingen av Ale gymnasium.(2013-08-20,
KS§150). Eftersom Utbildningsnämnden inte förmår att hantera dessa kostnader inom sin av
Kommunfullmäktige tilldelade ram för 2013 innebär Kommunstyrelsens beslut att
Utbildningsnämnden tillåts att överskrida sin budget. Det är Kommunfullmäktige som är
beslutsorgan när det gäller resurstilldelning till nämnderna. Utbildningsnämnden har haft svårt
att precisera de faktiska omställningskostnaderna och vad som dessutom är en merkostnad i
förhållande till beslutad budgetram för år 2013. Enligt uppföljningsrapporterna 4 och 5, 2013
uppskattas kostnaderna till mellan 4 till 5 Mkr. Eftersom Utbildningsnämnden även visar
ekonomiska underskott i de övriga skolformerna anser Kommunstyrelsen att det inte är
realistiskt att omställningskostnaderna i samband med avvecklingen av Ale gymnasium ska
finansieras med kompensationsåtgärder i övriga skolformer.
Kommunstyrelsen föreslår därför att Kommunfullmäktige medger Utbildningsnämnden att
inte vidta några kompensationsåtgärder i samband med avvecklingen av Ale gymnasium.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-11-20.
Protokoll Kommunstyrelsen 2013-08-20, KS § 150.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige beslutar att Utbildningsnämnden inte ska vidta några
kompensationsåtgärder för att hantera omställningskostnaderna i samband med
avvecklingen av Ale gymnasium.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att Utbildningsnämnden inte ska vidta några
kompensationsåtgärder för att hantera omställningskostnaderna i samband med
avvecklingen av Ale gymnasium.

___
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

16(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

KS0225/13
KS § 228

Förslag till revidering av reglemente för
Utbildningsnämnden
Det kommunala informationsansvaret regleras i Skollagens 29 kapitel enligt följande:
9 §. En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen
som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem
lämpliga individuella åtgärder. Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de
ungdomar som genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola,
nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
Kommunens informationsansvar har sedan ett par år tillbaks upprätthållits av personal inom
utbildningssektorn. Vid en granskning av Utbildningsnämndens reglemente har det
framkommit att detta ansvar inte är definierat av Kommunfullmäktige. Skolinspektionen har
vid inspektion av hur olika kommuner i Sverige arbetar med det kommunala
informationsansvaret betonat vikten av att kommunen tydligt definierar var i organisationen
ansvaret ligger. Sektorn föreslår därför att reglementet för Utbildningsnämnden kompletteras
enligt nedan:
4. Icke skolpliktiga ungdomar
Nämnden ansvarar för att kommunen löpande håller sig informerad om sysselsättningen för
ungdomar inom det kommunala informationsansvaret.
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-11-19, § 176
Utbildningsnämndens protokoll 2013-10-23, § 131.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid, 2013-10-10.
Utbildningsnämndens reglemente.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att komplettera nämndens reglemente gällande ansvaret
för icke skolpliktiga ungdomar enligt det kommunala informationsansvaret.

Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att komplettera nämndens reglemente gällande ansvaret
för icke skolpliktiga ungdomar enligt det kommunala informationsansvaret.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

KS0017/13
KS § 229

Hantering av barn- och elevhälsovårdsjournaler
Elevhälsans medicinska del lånar, efter vårdnadshavares medgivande, barnhälsovårdsjournal
från barnavårdscentralen (BVC) inför att elev börjar i förskoleklass och upprättar i samband
med det en skolhälsovårdsjournal. Uppgifter ur skolhälsovårdsjournalen bör följa eleven
under hela skoltiden. Överlämnandet av dessa till annan elevhälsas medicinska del sker efter
samtycke med vårdnadshavare.
I det fall elev byter till grundskola som inte tillhör Ale kommun vill elevhälsans medicinska del
ha tillstånd att avhända sig originaljournalerna, barnhälsovårdsjournal och
skolhälsovårdsjournal till aktuell skola.
När elev går över till frivillig skolform, i eller utanför kommunen, vill elevhälsans medicinska
del ha tillstånd att avhända sig skolhälsovårdsjournalen i original till aktuell skola och att
barnhälsovårdsjournalen skickas till kommunens arkiv.
Om man valt att överlämna journalen i original till annan myndighet kan detta endast göras
efter fullmäktigebeslut i det landsting eller den kommun som avhänder sig journalen med stöd
av 15§ 1 st 2 p arkivlagen. Ett sådant beslut gäller endast för de allmänna handlingar
(journaler) som finns i kommunen vid tiden för beslutet varför årliga beslut krävs av
kommunfullmäktige i denna fråga.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-11-19, § 177.
Utbildningsnämndens protokoll 2012-12-12, § 156.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2012-11-21.

Ärendet föredrogs av verksamhetschef Katrin Busck vid dagens sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar, med stöd av 15§ 1 st 2 p arkivlagen, att elevhälsans
medicinska del får avhända sig originaljournaler vid elevs avflyttning till annan offentlig
huvudmans skolverksamhet.

Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar, med stöd av 15§ 1 st 2 p arkivlagen, att elevhälsans
medicinska del får avhända sig originaljournaler vid elevs avflyttning till annan offentlig
huvudmans skolverksamhet.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

KS0159/13
KS § 230

Svar på motion från Lennie Kjellman, Rune
Karlsson och Johan Fjellheim (SD) om förbud mot
offentligt tiggeri
Sverigedemokrater har väckt en motion om förbud mot offentligt tiggeri samt tillstånd vid
insamling av pengar i samband med framförande av gatumusik.
För Alebornas trivsel, välbefinnande och trygghet anser Sverigedemokrater att offentligt
tiggeri skall förbjudas.
Sverigedemokraterna yrkar följande:
Att Ale kommun i sin lokala ordningsstadga skriver in ett totalförbud mot tiggeri
på offentlig plats eller platser som kommunen jämställt med offentlig plats.
Att Ale kommun i sin lokala ordningsstadga skall kräva tillstånd för att samla
in pengar vid framförande av gatumusik, således ändra andra meningen i § 12
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ale kommun till: Så också när
insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik.
Sektorn konstaterar att tiggeri enligt svensk lag inte är något brott, däremot är det inte tillåtet
vid tiggeri att ofreda folk. Till exempel har Länsstyrelsen upphävt Sala kommuns beslut att
införa förbud mot tiggeri genom sin lokala ordningsstadga. Nationellt pågår ett arbete, dels
vad gäller arbetet mot alla former av människohandel (Länsstyrelsen i Stockholm) och dels har
riksdagen behandlat motioner om att förbjuda tigger vid ett flertal tillfällen.
Med hänvisning till ovan, bedömer sektorn att motionen inte kan bifallas.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-11-19, § 178.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2013-10-22.
Motionen.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

Yrkande

Ulf-Göran Solving (AD) yrkar bifall till motionen.
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Erik Karlsson (M), Rose-Marie Fihn (FP), Sune Rydén
(KD), Åke Niklasson (C), Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Björn
Norberg (S), Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutsförslag och dels Ulf-Göran
Solvings beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets beslutsförslag.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Ulf-Göran Solving (AD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget
yrkande.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

KS0221/13
KS § 231

Ianspråktagande av investeringsmedel för
projektering av en ny skola i Älvängen
I samband med beslutet om att avveckla den kommunala gymnasieskolan i Ale kommun togs
också beslutet om att stoppa byggnationen av den nya skolan i Nödinge. Beslutet innebar att
skolstrukturen i Nödinge skulle lösas i befintliga byggnader. Sektor utbildning, kultur och fritid
fick i uppdrag att se över huruvida den ritade skolan i Nödinge skulle kunna fungera som
skola i Älvängen i det nya området Kronogården.
Det gjordes en utredning kring de förändrade förutsättningarna för en skola i Älvängen
jämfört med Nödinge och de områden som genomlystes var särskolans behov av lokaler, ett
utökat elevunderlag i Älvängen jämfört med Nödinge, förändringar av behov då skolan ändras
från F-3 till F-6 samt idrottshallens storlek utifrån ett skolperspektiv men även sett till kultur
och fritidsnämndens behov.
Efter den genomlysning som gjorts av möjligheten att flytta den planerade skolan från
Nödinge till Älvängen utan några större förändringar så kan sektor utbildning, kultur och fritid
konstatera att det skulle medföra mer problem än positiva effekter. Sektorn anser att det är
klart mer fördelaktigt att omarbeta skolan till de förutsättningarna som råder för just Älvängen
och därigenom få till en bättre helhetslösning som på sikt säkert blir både mer ekonomisk
samt mer fördelaktig för organisationen som helhet.
Beslutsunderlag








Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-11-19, § 179.
Utbildningsnämndens beslut 2013-10-23, § 138.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2013-10-22.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-11-14.
PM från Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg AB.
PM från Setterwalls Advokatbyrå AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen beviljar utbildningsnämnden ianspråktagande av investeringsmedel
på 5 mkr för projektering av ny skola i Älvängen.

Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

Beslut
1.

Kommunstyrelsen beviljar utbildningsnämnden ianspråktagande av investeringsmedel
på 5 mkr för projektering av ny skola i Älvängen.

___
Beslutsexpediering
Utbildningsnämnden
Sektorchef, sektor utbildning, kultur och fritid
Ekonomichef
Budgetchef
Fastighetschef
Controller, sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

KS0206/13
KS § 232

Utveckling av campingplats i Ale kommun
Det finns behov av en camping i Ale. För närvarande förs diskussioner med flera intressenter
om en eventuell etablering i anslutning till Vikingagården i Häljered. Samtalen har som
utgångspunkt att man ska kunna integrera Vikingagårdens verksamhet i campingverksamheten. Campingplats kräver detaljplan. För att underlätta diskussionerna och för att vinna tid
föreslås att kommunen låter upprätta detaljplan för camping och Vikingagård inom fastigheten
Häljered 2:6.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-11-19, § 181.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-10-29
Lägeskarta

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen uppdrar till Sektor samhällsbyggnad att upprätta detaljplan för
camping inom fastigheten Häljered 2:6 och att befintlig Vikingagård ska integreras i
detaljplanen.
Kommunstyrelsen uppdrar till mark- och exploateringsavdelningen att upprätta ett
exploateringskonto för campingplats i Ale.
Kommunstyrelsen beslutar att kostnaderna för att upprätta detaljplanen ska belasta
exploateringskontot för campingplats i Ale.

Beslutsgång

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

Beslut
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen uppdrar till Sektor samhällsbyggnad att upprätta detaljplan för
camping inom fastigheten Häljered 2:6 och att befintlig Vikingagård ska integreras i
detaljplanen.
Kommunstyrelsen uppdrar till mark- och exploateringsavdelningen att upprätta ett
exploateringskonto för campingplats i Ale.
Kommunstyrelsen beslutar att kostnaderna för att upprätta detaljplanen ska belasta
exploateringskontot för campingplats i Ale.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

Beslutsexpediering
Sektorschef utbildning, kultur och fritid
Sektorschef samhällsbyggnad
Verksamhetschef plan- och bygg
Verksamhetschef teknik
Enhetschef plan
Näringslivschef
Ekonomichef
Mark- och exploateringschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

26(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

KS0181/13
KS § 233

Revidering av kommunstyrelsens
delegeringsordning
Nuvarande delegeringsordning för kommunstyrelsen antogs av kommunstyrelsen 2011-01-04.
Med anledning av dels organisatoriska förändringar, ändringar i befattningstitlar, tydliggörande
av ansvar och kompletteringar, finns det behov av revidering av delegeringsordningen.
Revideringen omfattar följande ärendegrupper:
Allmänna ärenden
Markärenden
Ekonomiärenden
Upphandling
Personal/organisationsärenden
Sektor kommunstyrelsen har arbetat fram ett förslag till revidering av delegeringsordningen
som redovisas i bilaga
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-11-19, § 182.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-09-18.
Kommunstyrelsens delegeringsordning, bilaga.

Ärendet föredrogs av tf kommunchef Björn Järbur och HR-chef Anna Flood under
sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 § 152b.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-11-19 § 182 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen reviderar sin delegeringsordning enligt förslag
som redovisas i bilaga att gälla från den 3 december och tillsvidare.
Paula Örn (S) lämnar följande yrkande:
Kommunstyrelsen beslutar att det under punkt 4.1, sidan 14 i förslag till
reviderad delegeringsordning, samt punkt 9 sidan 15 ska delegaten vara
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens beslutar att under punkt 3, sidan 17 i förslag till reviderad
delegeringsordning, under rubriken ”villkor/kommentar” stå ”I enlighet med
fattade politiska beslut”.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

27(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.
Ordförande ställer proposition på Paula Örns första tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer proposition på Paula Örns andra tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen reviderar sin delegeringsordning enligt förslag som redovisas i bilaga
att gälla från den 3 december och tillsvidare.
Kommunstyrelsens beslutar att under punkt 3, sidan 17 i förslag till reviderad
delegeringsordning, under rubriken ”villkor/kommentar” stå ”I enlighet med fattade
politiska beslut”.

Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Björn Norberg (S), Johnny
Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för Paula Örns första tilläggsyrkande.
___
Beslutsexpediering
Delegater och ersättare
Samtliga sektorschefer
Kommunchefen
Administrativ chef, sektor Ks
HR-chef
Ekomnomichef
Mark- och exploateringschef
It-chef
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

28(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

KS0237/13
KS § 234

Kommunstyrelsens budget och nämndplan för
2014
Det finns inget enskilt begrepp som på ett bra sätt definierar de olika avnämarna för de
tjänster som Ale kommun levererar till invånare, kunder, företagare, brukare, patienter med
flera. Vi har därför valt att kalla detta perspektiv Kund/brukare
Befolkningstillväxt, centrumutveckling och förbättrade förutsättningar för företag i Ale är
viktiga områden där sektor KS under 2014 skall bidra till utvecklingen inom Ale. Införande av
kundcenter med möjlighet till kontakt med kommunen via olika kanaler skall också införas.
Indirekt skall arbetet med förbättrade processer leda till att invånare, företagare och andra
intressenter får en förbättrad kvalitet och snabbare hantering av sina ärenden.
Utgångspunkten för det gemenssamma arbetet är Ales vision – Ale lätt att leva. Visionen
anger de viktiga strategiska målsättningarna i kund och brukarperspektivet. De strategiska
målsättningarna inom perspektiven kund/brukare, process, medarbetare och ekonomi utgör
tillsammans kartan som visar vägen mot visionen. Under året skall sektor KS presentera
lösningar för en gemensam styrmodell, kvalitetssäkrad ärendeberedning, utvecklat arbete med
uppföljningsrapporterna, samt framtagande av processer för genomförande av utmaningsrätt.
En gemensam organisationskultur är en avgörande faktor för att alla goda intentioner och
fattade beslut inte bara skall leda till strukturella förändringar utan också konkreta resultat för
våra kunder och brukare. Under 2014 skall arbetet inledas med att bearbeta den gemensamma
kulturen.
I styrmodellen har ledarna en viktig roll. Genom att förbättra förutsättningarna för ledarna så
att de kan vara tydliga, trygga och modiga skapas möjlighet att förbättra resultaten inom skola,
sysselsättning och nybyggnation.
En reserv har avsatts för att kunna möta oväntade nödvändiga utgifter utan att behöva
förändra i de planer för 2014 som beskrivs i detta dokument. Om inget oväntat inträffar
kommer resursen att användas till riktade insatser av engångkaraktär som ökar de framtida
resultaten. Exempel på detta kan vara utbildning eller utvecklingsinsatser. Redan nu skall dessa
insatser planeras. Risken är annars stor att resursen ligger kvar till årets slut.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-11-19, § 183.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-11-22.
Förslag till nämndplan med budget för kommunstyrelsen 2014, 2013-11-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-11-19 § 183 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

29(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar på att kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till nämndplan
med budget för kommunstyrelsen 2014.
Paula Örn (S) lämnar följande yrkande:
Kommunstyrelsen beslutar att följande mening (på sidan 13, tredje stycket i
Förslag till nämndplan och budget 2014) ”Detta skall ske genom att öka
resursen som arbetar med näringslivsfrågor till 1,3 person …” ersätts med
följande mening: ”Detta skall ske genom att öka resursen som arbetar med
näringslivsfrågor till 2,0 person (finansieras budgetposten särskilda insatser) …”
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Paula Örns tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
avslår detsamma.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till nämndplan med budget för
kommunstyrelsen 2014.

Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Björn Norberg (S), Johnny
Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för Paula Örns tilläggsyrkande.
Protokollsanteckning

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Björn Norberg (S), Johnny
Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi ledamöter från Socialdemokraterna, Miljöparitet och Vänsterpartiet reserverade oss mot
den verksamhetsplan som antogs av Fullmäktige för 2014. Trots detta är vi medvetna om att
nämndens arbete är bundet av det inriktningsbeslut som fastställts av Fullmäktige. Vi vill med
denna protokollsanteckning tydliggöra att vi anser att fullmäktiges beslut om att införa
utmaningsrätt i samtliga nämnder är mycket olyckligt. Vi har stort förtroende för de
verksamheter som finns inom vår nämnds område och för de medarbetare som ansvarar för
dessa. Vi anser inte att en prioritering för 2014 är att försöka få privata utförare att ta över så
mycket som möjligt av nämndens verksamhet och vi står inte bakom införande av
utmaningsrätten.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

30(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

Beslutsexpediering
Kommunchefen
Kommunstyrelsens ledningsgrupp
Sektorchef sektor Samhällsbyggnad
Budgetchef
Förvaltningsekonom KS

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

31(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

KS0062/13
KS § 235

Kommunstyrelsens uppföljningsrapport 5, 2013-10-31
För perioden redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på +5,4 Mkr som till
största delen består av den budgeterade lönereserven. De specialdestinerade anslagen står för
+3,9 Mkr (färdtjänsten +3,1 Mkr, kollektivtrafiken +1,0 Mkr, arbetsmarknadsåtgärder -0,3
Mkr). Periodens utfall för Utvecklingsfonden är 3,7 Mkr och Sociala investeringsfonden 0,8
Mkr, vilket innebär lika stora negativa budgetavvikelser eftersom medlen för dessa två fonder
finns reserverade inom eget kapital. Inom kommunledningsadministrationen uppvisar ITavdelningen ett underskott på -1,3 Mkr beroende på kostnader som IT-avdelningen fått bära
och som berör bl a journalsystemet, Stratsys, GIS-systemet, trådlös nätutbyggnad och
omflyttningar i hela organisationen. Timanställningar har använts för att avlasta one-to-onesatsningen, läsplattor och alla nya verksamhetsdatorer, som ökat från 700 stycken 2012 till
1075 stycken i år. IT-avdelningens underskott uppvägs till stor del av positiva resultat på
övriga avdelningar inom sektorn. Förtroendemannaverksamheten har ett underskott på -1,0
Mkr jämfört med periodiserad budget, varav -0,5 Mkr avser fullmäktige och -0,3 Mkr avser
partistödet.
Exklusive Utvecklingsfonden och Sociala investeringsfonden prognostiserar kommunstyrelsen
ett positivt utfall på +7,3 Mkr, som till största delen innefattar färdtjänsten och
kollektivtrafiken samt en positiv avvikelse på löneavtalet. Förtroendemannaverksamhetens
underskott beräknas bli -0,9 Mkr, varav -0,4 Mkr avser partistödet. Av investeringarna
förväntas 12,4 Mkr bli kvar av de budgeterade medlen på 32,3 Mkr.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-11-19, § 184.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-11-11.
Kommunstyrelsens uppföljningsrapport 5, 2013-10-31

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 5.

Beslutsgång

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

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 5.

___
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

32(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

Beslutsexpediering
Förvaltningsekonom, kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

33(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

KS0002/13
KS § 236

Uppföljningsrapport 5, 2013-10-31 med
helårsprognos
Nämnderna ska lämna fem uppföljningsrapporter under året, varav den femte ska avse
ekonomiskt utfall t o m oktober månad. Rapporten ska förutom ett redovisat resultat för
perioden även innehålla en prognos för årets utfall. Nämndernas ekonomiska rapportering är
en förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna utöva styrning och tillsyn över
kommunens verksamhet och ekonomiska ställning.
Periodens totala resultat är 15,8 Mkr. Utbildningsnämnden visar en negativ budgetavvikelse
på-5,1 Mkr för perioden. Övriga nämnder visar positiva resultat för perioden.
Den sammantagna årsprognosen som nu lämnats av sektorerna/nämnderna pekar på ett
positivt resultat på 24,2 Mkr. Detta är en försämring i förhållande till augustirapporten som till
största delen förklaras av kommunfullmäktiges beslut2013-09-30, KF§153 att direktavskriva
6,5 Mkr av köpeskillingen på totalt 8 Mkr för fastigheten Utby 2:87 i Älvängen. Härutöver har
Utbildningsnämnden försämrat sin prognos med 1,5 Mkr, Samhällsbyggnadsnämnden med 0,7
Mkr och Kommunstyrelsen med 0,6 Mkr. Prognosen för Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden har förbättrats med 1,5 Mkr.
Investeringsutgifterna t o m oktober uppgår till 67,9 Mkr. Investeringsbudgeten uppgår till
313,2 Mkr men prognosen för årets investeringsutgifter är nu 100,6 Mkr. Det är framförallt
skolbyggnadsprojekt och utbyggnad enligt K2020 som senarelagts.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-11-12
Uppföljningsrapport 5, 2013, oktober
Nämndernas protokollsutdrag.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 5.

Beslutsgång

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

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 5.

___
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

34(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

Beslutsexpediering
Samtliga nämnder, sektorchefer och controllers/ekonomer
Ekonomichef
Redovisningschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

35(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

KS0100/13
KS § 237

Svar på brev om medfinansiering av
järnvägsutredning
Styrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund har skickat en förfrågan till
medlemskommunerna om att vara med och delfinansiera utredning av järnvägssträckan mellan
Göteborg (Almedal) – Mölnlycke. Utredningen ska redovisa alternativa korridorer inom vilka
en dubbelspårsutbyggnad kan ske.
Sektorn föreslår att Ale kommun är med och delfinansierar sträckan med föreslaget belopp,
411 000 kronor.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-11-29, § 185.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-11-15.
Yttrandet 2013-11-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande om medfinansiering av järnvägsutredning
med 411 000 kronor.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller
deras ersättare att underteckna yttrandet.

Yrkande

Ulf-Göran Solving (AD) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag.
Beslutsgång

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

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande om medfinansiering av järnvägsutredning
med 411 000 kronor.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller
deras ersättare att underteckna yttrandet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

36(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

Reservation

Ulf-Göran Solving (AD) reserverar sig mot kommunstyrelsen beslut.
___
Beslutsexpediering
Miljöplanerare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

37(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

KS0004/13
KS § 238

Redovisning av delegeringsbeslut
Allmänna ärenden

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

Tf kommunchefens beslut om att inkommen motion angående inomhusidrottshall ska
beredas av kultur- och fritidsnämnden. (2013-11-25).
Tf kommunchefens beslut om att inkommen motion angående badplatser ska beredas
av samhällsbyggnadsnämnden. (2013-11-25).
Tf kommunchefens beslut om att inkommen motion angående ungdomsevent ska
beredas av kultur- och fritidsnämnden. (2013-11-25).
Tf kommunchefens beslut om att inkommen motion angående busskortstider ska
beredas av kommunstyrelsen. (2013-11-25).
Tf kommunchefens beslut om att inkommen motion angående PRAO ska beredas av
utbildningsnämnden. (2013-11-25).
Tf kommunchefens beslut om att inkommen motion angående skolmaten ska beredas
av utbildningsnämnden. (2013-11-25).
Tf kommunchefens beslut om att inkommen motion angående konstgräs ska beredas av
kultur- och fritidsnämnden. (2013-11-25).
Tf kommunchefens beslut om att inkommen motion angående PRAO ska beredas av
utbildningsnämnden. (2013-11-25).
Tf kommunchefens beslut om att inkommen motion angående skolgård ska beredas av
utbildningsnämnden. (2013-11-25).
Tf kommunchefens beslut om att inkommen motion angående skåp ska beredas av
utbildningsnämnden. (2013-11-25).
Tf kommunchefens beslut om att inkommen motion angående Bohus centrum ska
beredas av kommunstyrelsen. (2013-11-25).
Tf kommunchefens beslut om att inkommen motion angående bättre skötsel av
allmänna idrottsplatser ska beredas av kultur- och fritidsnämnden. (2013-11-25).

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av anmälda delegeringsbeslut.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

38(38)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-12-03

KS § 239

Delgivningar
Kallelser/protokoll

1.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2013-11-14 § 127, Nämndplan och
budget 2014.

Diverse

2.
3.
4.

Inbjudan från Regeringskansliet - Inspiration för Integration - En heldag med goda
exempel och nätverksbyggande.
Cirkulär 13:57 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta.
Socialstyrelsen - Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser
från flera aktörer.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

