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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

Plats och tid

Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:30-15:30
(ajournering 11:00-11:10, 12:10-13:00 och 14:30-14:40)

Beslutande

Paula Örn (S), ordförande
Dennis Ljunggren (S) tjg för Stefan Hagman (S)
Christina Oskarsson (S)
Klas Karlsson (S)
Jenny Sandkvist (MP) tjg för Sonny Landerberg (MP)
Johnny Sundling (V)
Mikael Berglund (M)
Dan Björk (M)
Erik Karlsson (M)
Rose-Marie Fihn (L)
Åke Niklasson (C)
Ingela Nordhall (AD)
Maj Holmström (M) tjg för Robert Jansson (SD) § 41-44
Robert Jansson (SD) § 45-63

Närvarande
ersättare

Monica Samuelsson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Jessica Norberg (S)
Maj Holmström (M) § 45-63
Sune Rydén (KD)
Rolf Engström (FiA)

Övriga närvarande

Se sida 2

Utses att justera

Mikael Berglund

Justeringens plats
och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2017-03-31 kl. 07:30

Paragrafer

§§ 41 - 63

Underskrifter

Sekreterare
Hanna Larsson
Ordförande
Paula Örn
Justerande
Mikael Berglund
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

Övriga närvarande

Björn Järbur, kommunchef
Hanna Larsson, kommunsekreterare
Inga-Lill Andersson (S), ordförande i kommunfullmäktige
§ 41-43, 49-63
Jan Skog (M), 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige
§ 41-43, 49-63
Torbjörn Hall, kommunsekrterare § 41-42, 49-63
Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare
§ 41-42, 49-63
Jennifer Hood, biolog på Länsstyrelsen i Västra
Götalands län § 43
Joanna Hagstedt, planchef § 43-44
Elin Celik, planarkitekt § 44
Magnus Lövdahl, planarkitekt § 44
Peter Trygg, senior rådgivare på Göteborg Energi § 45
Birgitta Andersson (V), ledamot i styrelsen för Ale
Fjärrvärme § 45
Fredrik Johansson, enhetschef projekt och underhåll § 46
Helene Ramert, ekonomichef § 48

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-03-28

Datum för anslags uppsättande

2017-04-03

Datum för anslags nedtagande

2017-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Underskrift

Hanna Larsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28
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Verksamhetsinriktning 2017 - 2019 och budget 2018
för GR

KS § 60
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

19
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4(38)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 62

Redovisning av delegeringsbeslut

37

KS § 63

Delgivningar

38

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 41

Dnr KS.2017.105

Närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträde
Ärendet
Under dagens sammanträde med kommunstyrelsen testas ett system för
möteshantering som kommer att införas på kommunfullmäktiges sammanträden.
Med anledning av detta är det lämpligt att kommunfullmäktiges ordförande IngaLill Andersson (S), kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Jan Skog (M),
utvecklings- och förvaltningssekreterare tillika kommunfullmäktiges sekreterare
Cecilia Stedt och kommunsekreterare tillika projektledare för införandet av
systemet för möteshantering Torbjörn Hall får närvara vid kommunstyrelsens
sammanträde.
Under dagens sammanträde kommer en informationspunkt om Ale Fjärrvärme
att behandlas. Med anledning av detta är det lämpligt att ledamot i styrelsen för
Ale Fjärrvärme Birgitta Andersson (V) medges närvarorätt.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bevilja närvarorätt vid
dagens sammanträde med kommunstyrelsen för kommunfullmäktiges ordförande
Inga-Lill Andersson (S), kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Jan Skog (M),
kommunsekreterare Torbjörn Hall, utvecklings- och förvaltningssekreterare
Cecilia Stedt och ledamot i styrelsen för Ale Fjärrvärme Birgitta Andersson (V).
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 för kommunfullmäktiges ordförande Inga-Lill Andersson (S),
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Jan Skog (M), kommunsekreterare
Torbjörn Hall, utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt och ledamot
i styrelsen för Ale Fjärrvärme Birgitta Andersson (V).
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 42

Dnr KS.2017.4

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 43

Dnr KS.2017.5

Information om naturreservat i Ale kommun
Ärendet
Biolog på Länsstyrelsen i Västra Götalands län Jennifer Hood informerar om
naturreservat i Ale kommun.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 44

Dnr KS.2013.104

Information om fördjupad översiktsplan för Nödinge
Planarkitekt Magnus Lövdahl, planarkitekt Elin Celik och planchef Joanna
Hagstedt informerar om fördjupad översiktsplan för Nödinge.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 45

Dnr KS.2017.5

Information om Ale Fjärrvärme
Senior rådgivare på Göteborg Energi Peter Trygg informerar om framtida ägande
i Ale Fjärrvärme.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 46

Dnr KS.2017.95

Information om tilläggsinvestering ridhus Jennylund
Enhetschef projekt och underhåll Fredrik Johansson informerar om begäran om
tilläggsinvestering för ridhus Jennylund.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 47

Dnr KS.2017.5

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

Bostäder för Alebor
Ny telefoniplattform
Lönerörelsen 2017
Förslag till spårförändring i Älvängen
CityFeed Ale
Månadsavstämning februari 2017
Balanserad styrning mars 2017

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 48

Dnr KS.2017.1

Information om årsredovisning 2016 för Ale kommun
och dess bolag
Ekonomichef Helene Ramert och kommunchef Björn Järbur informerar om
årsredovisning 2016 för Ale kommun och dess bolag.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 49

Dnr KS.2017.1

Årsredovisning 2016 för Ale kommun och dess bolag
Ärendet
·

I "Årsredovisning 2016" finns förutom den ekonomiska redovisningen med
förvaltningsberättelse, uppföljning av KF:s mål och uppdrag i
Verksamhetsplan 2016, personal- och miljöredovisning och nämndernas
kortfattade beskrivningar av verksamheten under året.

·

För kommunen och dess bolag är det positiva resultatet 51,9 Mkr och det
egna kapitalet uppgår därmed till 1 189,8 Mkr.

·

Ale kommun visar i 2016 års bokslut ett positivt resultat på 30,3 Mkr och
kommunens egna kapital uppgår därmed till 847,2 Mkr.

·

Affärsverksamhetens resultat har balanserats till nästkommande år.

·

Nämndernas ramar för 2016 och 2017 har justerats för samtliga löneavtal
2016.

·

Kommunen har inte gjort några finansiella placeringar avseende
pensionsmedel utan använder istället avsatta medel till att hålla nere den
externa låneskulden.

·

Sektor kommunstyrelsen föreslår att över- och underskott från 2016 års
verksamhet inte ska tas med till nämnderna 2017.

Beslutsunderlag
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-03-07
Årsredovisning 2016 för kommunen och dess bolag
Affärsverksamheten 2016.
Sammanställning löneavtal 2016, inklusive kommunal

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna.
Kommunstyrelsen godkänner justering av nämndernas ramar 2016 och 2017 för
löneavtal 2016.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
Årsredovisning 2016 för kommunen och dess bolag.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

underskott ska överföras till nämnderna 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till revisorerna.
Kommunstyrelsen godkänner justering av nämndernas ramar 2016 och 2017 för
löneavtal 2016.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
Årsredovisning 2016 för kommunen och dess bolag.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller
underskott ska överföras till nämnderna 2017.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

För kännedom
Ekonomichefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 50

Dnr KS.2017.45

Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017
samt justering och flytt av 2017 års investeringsmedel
Ärendet
I samband med bokslutsberedningen prövas om önskemål av investeringsmedel
för investeringar som inte har färdigställts ska överföras till kommande år.
Kommunfullmäktiges verksamhetsplan anger att grundprincipen är att beslutat
investeringsanslag får tas i anspråk även efterföljande kalenderår om investeringen
inte färdigställts under budgetåret.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-02-22
Bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, Detaljerad sammanställning
Bilaga 2 till tjänsteutlåtandet, Förbrukande investeringsmedel 2016

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
överföringen av 41 041 tkr av 2016 års investeringsanslag till 2017.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
kommunstyrelsen omfördelning inom nämndens tilldelade investeringsmedel för
2016 motsvarande 5 259 tkr för IT-investeringar.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att minska 2017 års
redan beslutade investeringsanslag med 61 100 tkr avseende anslaget "nyombyggnad skolor/förskolor".
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att minska 2017 års
redan beslutade investeringsanslag med 1 775 tkr avseende anslaget
"Reduceringsfiske Vimmersjön".
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att minska 2017 års
redan beslutade investeringsanslag med 16 500 tkr avseende anslaget "Omställning
Reningsverk Älvängen".
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att minska 2017 års
redan beslutade investeringsanslag med 10 000 tkr avseende anslaget "Årsanslag
VA".
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att flytta 97 193 tkr
från investeringsobjekten "Nya boenden FH", "Ny-ombyggnad skolor/förskolor"
och "Åtgärder vid Jennylund" till kommunstyrelsen 2017.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

Yrkande
Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med ändringen att
beslutssats 4:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att minska 2017 års redan
beslutade investeringsanslag med 1 775 tkr avseende anslaget "Reduceringsfiske Vimmersjön".
stryks.
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 godkänna
överföringen av 41 041 tkr av 2016 års investeringsanslag till 2017.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
kommunstyrelsen omfördelning inom nämndens tilldelade investeringsmedel för
2016 motsvarande 5 259 tkr för IT-investeringar.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att minska 2017 års
redan beslutade investeringsanslag med 61 100 tkr avseende anslaget "nyombyggnad skolor/förskolor".
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att minska 2017 års
redan beslutade investeringsanslag med 16 500 tkr avseende anslaget "Omställning
Reningsverk Älvängen".
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att minska 2017 års
redan beslutade investeringsanslag med 10 000 tkr avseende anslaget "Årsanslag
VA".
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att flytta 97 193 tkr
från investeringsobjekten "Nya boenden FH", "Ny-ombyggnad skolor/förskolor"
och "Åtgärder vid Jennylund" till kommunstyrelsen 2017.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 51

Dnr KS.2017.50

Investeringsplan 2018 - 2021
Ärendet
Årligen sammanställs en ny investeringsplan för den kommande 4 års perioden
som historiskt har antagits tillsammans med kommunens verksamhetsplan och
budget. Den allt mer omfattande investeringstakten i kommunen samt att
investeringsfrågorna ska beredas politiskt tidigare i framtiden innebär ett behov av
att fastställa investeringsplanen i ett separat ärende. Den av kommunfullmäktige
beslutade investeringsplan för 2018-2021 blir därefter ett bland flera underlag i
fullmäktiges verksamhetsplan och budget.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-02-28
Bilaga 1 till tjänsteutlåtandet - Investeringsplan 2018-2021

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
investeringsplanen för 2018-2021 med en totalvolym på 1 515 501 tkr.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsplanen för
2018-2021 med en totalvolym på 1 515 501 tkr.
ersätts med:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsplanen för
2018-2021 med en totalvolym på 1 513 726 tkr.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att för investeringsposten Reduceringsfiske i Vimmersjön ta bort 1 775 tkr från 2018
och flytta 1 862 tkr från 2019 till 2018 i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet
Investeringsplan 2018-2021.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sina egna yrkanden och finner att
kommunstyrelsen bifaller desamma.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
investeringsplanen för 2018-2021 med en totalvolym på 1 513 726 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att för
investeringsposten Reduceringsfiske i Vimmersjön ta bort 1 775 tkr från 2018 och
flytta 1 862 tkr från 2019 till 2018 i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet Investeringsplan
2018-2021.
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: 2017-03-28

KS § 52

Dnr KS.2017.94

Begäran om investeringsmedel för ett enskilt boende i
Krokstorp 2017
Ärendet
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har ett behov av att kunna erbjuda
enskilda boendelösningar för de personer som av olika orsaker inte klarar att bo
gemensamt med andra. Tillsammans med fastighetsavdelningen har det arbetats
för att möjliggöra en av de så kallade satellitlägenheterna i form av ett enskilt
boende på Krokstorp med närhet till både daglig verksamhet och befintliga
gruppboenden. I den gjorda förstudien finns två alternativ presenterade där
förstudien och nämnden valt att gå vidare med det första som motsvarar ett
investeringsbehov på 3 000 tkr under 2017.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-03-09
Bilaga 1 till tjänsteutlåtandet - Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet
och omsorg, 2017-01-26
Bilaga 2 till tjänsteutlåtandet - Enskilt boende på Krokstorp, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-02-28 § 23
Bilaga 3 till tjänsteutlåtandet - Förstudie, 2015-01-13, reviderad 2017-01-19

·
·

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
kommunstyrelsen 3 000 tkr i investeringsmedel för ett enskilt boende i Krokstorp
för 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
kommunstyrelsen 3 000 tkr i investeringsmedel för ett enskilt boende i Krokstorp
för 2017.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 53

Dnr KS.2017.95

Tilläggsinvestering ridhus Jennylund
Ärendet
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
kommunstyrelsen tilläggsäskande om 4 600 tkr i investeringsmedel för projektet
ridhus Jennylund.
Den totala projektkalkylen för nytt ridhus vid Jennylund blir 29 600 000 kr. Vilket
innebär ett tilläggsäskande om 4.600 tkr krävs utöver den beräknade
produktionskostnaden för att kunna genomföra projektet.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-03-132017-03-21
Bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, Ny ridanläggning Jennylund,
kommunfullmäktiges beslut 2015-10-26 § 154

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
kommunstyrelsen tilläggsäskande om 4.600 tkr i investeringsmedel för projektet
ridhus Jennylund.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag.
Rose-Marie Fihn (L) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Dennis Ljunggren (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Dennis Ljunggren (S) yrkar avslag på Mikael Berglunds yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels på
Mikael Berglunds yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förvaltningens beslutsförslag.
Omröstning begärs.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

Ordförande framställer följande omröstningsproposition, vilken godkänns av
kommunstyrelsen.
Ja-röst för bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Nej-röst för bifall till Mikael Berglunds yrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för bifall till förvaltningens beslutsförslag mot 5 nej-röster för
bifall till Mikael Berglunds yrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
förvaltningens beslutsförslag.

Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja

Paula Örn (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Christina Oskarsson (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Jenny Sandkvist (MP)

X

Johnny Sundling (S)

X

Nej

Mikael Berglund (M)

X

Dan Björk (M)

X

Erik Karlsson (M)

X

Rose-Marie Fihn (L)

X

Åke Niklasson (C)

X

Ingela Nordhall (AD)

X

Robert Jansson (SD)

X

Summa

8

Justerandes sign.

5

Avstår

0

Utdragsbestyrkande

22(38)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
kommunstyrelsen tilläggsäskande om 4.600 tkr i investeringsmedel för projektet
ridhus Jennylund.
Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Erik Karlsson (M), Rose-Marie Fihn (L)
och Åke Niklasson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

23(38)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 54

Dnr KS.2016.82

Internationell policy för Ale kommun
Ärendet
Förvaltningen har ett uppdrag att ta fram ett förslag till internationell policy.
Syftet med policyn är att ange ramarna för det internationella arbete som ska
bedrivas i Ale kommun.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-03-02
Internationell policy för Ale kommun, PM 2017-03-02

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
Internationell policy för Ale kommun.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Robert Jansson (SD) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag.
.................................................................................................................................................
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med
nedanstående fyra ändringsyrkanden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Mikael Berglund (M) yrkar att det första stycket på sidan 1 under rubriken
Inledning:
Vi blir alltmer beroende av vår omvärld. Sambanden mellan den lokala-regionala och den
globala världen blir allt tydligare. Kunskap om globaliseringens förutsättningar och hur de
påverkar Ale kommun och våra egna möjligheter till utveckling är viktig. Det sker stora
förändringar och omfördelning av människor - dels på grund av rörlighet inom arbete, studier och
relationer, dels på grund av flykt från krig, fattigdom och ohållbara livsvillkor. Genom sociala
medier sker ett oerhört snabbt och globalt utbyte av information som radikalt kan förändra den
internationella kartan.
utgår.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

24(38)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

--------------------------------------------------------------------------------------------------Mikael Berglund (M) yrkar att den första punkten under rubriken Övergripande mål:
Bidra till utvecklingen av lokal demokrati.
utgår.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Mikael Berglund (M) yrkar att den tredje punkten under rubriken Övergripande mål:
Utveckla det kommunala partnerskapet med SIDA/ICLD samt andra strategiska projekt
inom ICLD.
utgår.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Mikael Berglund (M) yrkar att den fjärde punkten under rubriken Övergripande mål:
Främja internationellt utbyte för barn, unga och medarbetare i syfte att främja ett
mångkulturellt perspektiv och motverka främlingsfientliga krafter.
ersätts med:
Främja internationellt utbyte för barn och unga i syfte att främja ett mångkulturellt perspektiv
och motverka främlingsfientliga krafter.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att formellt avsluta Ale kommuns vänortsarbete.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Robert Janssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer proposition på Mikael Berglunds yrkanden och finner att
kommunstyrelsen avslår desamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

25(38)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
Internationell policy för Ale kommun.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att formellt avsluta
Ale kommuns vänortsarbete.
Deltagande i beslut
Rose-Marie Fihn (L) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att hon inte deltar i
beslutet.
Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Erik Karlsson (M) och Åke Niklasson (C)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Mikael Berglunds
yrkanden.
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för
eget yrkande och med följande motivering:
Vi anser att en policy av denna karaktär är fel fokus för kommunen. Detta ligger
inte inom kommunens kärnverksamhet och ska således inte prioriteras. Policyn är
allt för vidlyftig med målpunkter som inte är målsatta.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

26(38)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 55

Dnr KS.2016.403

Svar på motion från Carina Fontenay (M) om
informationsinsats gällande droger
Ärendet
I syfte att medvetandegöra tonårsföräldrar kring droganvändning, yrkar Carina
Fontenay (M) på att kommunen skall öronmärka en del av sin budget för
folkhälsan till att genomföra en informationskampanj. Kampanjen innefattar ett
riktat utskick till berörda hushåll innehållande drogrelaterad information samt ett
snabbtest för droganalys i hemmet.
Materialet och informationsstödet Vart kan man vända sig?, Livslotsen, Tonårsparlören
samt Till dig som är tonårsförälder - Om Cannabis, fyller tillsammans stor del av den
funktion som den yrkade informationskampanjen syftar till. Information om
ungdomars drogvanor och drogers biopsykosociala effekter samt vad föräldrar
behöver tänka på i det relationsskapande arbetet med sina barn, är alltså sedan
tidigare framtaget och tillgängligt för kommuninvånarna.
I det förebyggande folkhälsoarbetet bör olika insatser prioriteras mot varandra
och i stor utsträckning föregås av både ett etiskt- och hälsoekonomiskt
övervägande. Kommunen erbjuder sedan tidigare drogtestning i form av
urinprovtagning, vilket utförs inom befintlig verksamhet av utbildad personal. Ett
flertal punkter belyser den praktiska och etiska problematiken med yrkandet men
även att insatsen inte bör prioriteras ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-02-15
Motion om informationsinsats gällande droger, Carina Fontenay (M)
2016-11-22

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen
om informationsinsats gällande droger.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till motionen.
Rose-Marie Fihn (L) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

27(38)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels på
Mikael Berglunds yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förvaltningens beslutsförslag.
Omröstning begärs.
Ordförande framställer följande omröstningsproposition, vilken godkänns av
kommunstyrelsen.
Ja-röst för bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Nej-röst för bifall till Mikael Berglunds yrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för bifall till förvaltningens beslutsförslag mot 5 nej-röster för
bifall till Mikael Berglunds yrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
förvaltningens beslutsförslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

28(38)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja

Paula Örn (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Christina Oskarsson (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Jenny Sandkvist (MP)

X

Johnny Sundling (S)

X

Nej

Mikael Berglund (M)

X

Dan Björk (M)

X

Erik Karlsson (M)

X

Rose-Marie Fihn (L)

X

Åke Niklasson (C)

X

Ingela Nordhall (AD)

X

Robert Jansson (SD)

X

Summa

8

5

Avstår

0

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen
om informationsinsats gällande droger.
Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Erik Karlsson (M), Rose-Marie Fihn (L)
och Åke Niklasson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

29(38)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 56

Dnr KS.2016.327

Svar på motion från Da Vinciskolan om utebelysning
och ökad trygghet i Nödinge
Ärendet
En motion har inkommit från Ungdomsfullmäktige på Da Vinciskolan som anger
att elever upplever det som mindre tryggt på vissa ställen i Nödinge. Eleverna
upplever det som dåligt belyst på kvällarna. Detta skapar otrygghet och eleverna
anger att de inte vill vara ute med sina kompisar kvällstid på grund av detta.
Motionen föreslår att belysningen skall ökas i Nödinge och att det skall vara
bättre tänd- och släcktider för belysningen under vintern. Motionen föreslår
också att detta förslagsvis skulle ske med fler tänd och släckdetektorer.
Sektor samhällsbyggnad håller just nu på att byta ut uttjänt belysning i alla
kommunens samhällen. Detta arbete har redan påbörjats och har genomförts på
flera stråk i centrala Nödinge. Ytterligare åtgärder och belysningsstråk är
planerade för utbyte inom de närmsta åren.
I samband med utbyte av gatubelysning så byter också kommunen tänd- och
släckfunktion. Detta innebär att den nya moderna tekniken möjliggör tänd- och
släckfunktioner som automatiskt kan synkas mot olika skymningstider.
Säkerhetsfrågan och eventuellt kompletterande belysning eller byte av plats av
belysning är också något infrastrukturenheten tittar på vid projektering av
kommunens uttjänta belysningsanläggningar.
Fastighetsenheten har genomfört en ljusvandring samt provbelyst skolområdet
vid Nödinge och Kyrkbyskolan.Detta resulterade i att ytterligare belysning skall
uppföras på skolgårdarna och skolhusen. Arbetet skall vara beställt om det inte
redan är utfört.
Efter samråd med infrastrukturenheten ser Alebyggen över sin belysning på vissa
platser. Detta arbete kommer förhoppningsvis också leda till ökad eller rätt
belysning, för att öka tryggheten i Nödinge.
Beslutsunderlag
·
·
·

Motion från Da Vinciskolan - utebelysning och ökad trygghet i Nödinge,
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-02-23 § 23
Tjänsteutlåtande, 2017-02-03
Motion, 2016-10-03

Samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser motionen
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

30(38)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

besvarad.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser att motionen är
besvarad.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

31(38)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 57

Dnr KS.2016.393

Svar på granskning av styr- och ledningssystem
Ärendet
KPMG har fått i uppdrag av Ale kommuns revisorer att genomföra en
granskning av kommunens styrnings- och ledningsmodell. Kommunrevisorerna
har under ett antal år påtalat att ett stort antal av kommunfullmäktiges mål inte
blivit uppfyllda eller inte har kunnat mätas.
Granskningens syfte är att bedöma om kommunens målstyrningsprocess är
ändamålsenlig.
Granskningen har genomförts med fokus på sju revisionsfrågor. Revisionens
synpunkter samt förvaltningens kommentarer framgår av särskilt PM
I huvudsak kan konstateras att kommunen har ett i teorin väl fungerande styr-och ledningssystem men att det återstår ett betydande förankringsarbete innan
det fungerar väl i praktiken.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-03-20
Kommentarer till revisionens granskning av styr- och ledningssystem, PM
Granskning av styr- och ledningssystem, granskningsrapport KPMG AB
2016-11-11

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Kommunens revisorer
Förvaltningsledningen
Utvecklingsledaren för kvalitet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

32(38)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 58

Dnr KS.2017.25

Svar på granskning av bisysslor
Ärendet
KPMG har på uppdrag av Ale kommuns revisorer granskat förekomsten av
bisysslor i kommunen samt de styrdokument och rutiner för att hanteringen av
dessa. Syftet är att kartlägga i vilken omfattning bisysslor förekommer samt om
det finns ändamålsenliga rutiner.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-03-20
Granskning av bisysslor, granskningsrapport KPMG AB, 2017-01-16

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anteckna granskningsrapporten samt uppdra åt
förvaltningen att ta fram styrdokument och rutiner enligt granskningens
rekommendation.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anteckna granskningsrapporten samt uppdra åt
förvaltningen att ta fram styrdokument och rutiner enligt granskningens
rekommendation.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
HR-chefen

För kännedom
Kommunens revisorer
Sektorcheferna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

33(38)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 59

Dnr KS.2017.72

Verksamhetsinriktning 2017 - 2019 och budget 2018
för GR
Ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund ger varje år medlemskommunerna
möjlighet att yttra sig över förslag till budget för det kommande året.
Inför 2017 togs en verksamhetsinriktning för perioden 2017 - 2019 fram, denna
fullföljs i stort under 2018. Förbundsstyrelsen föreslår att en ökad utdebitering
ska ske med 1,41 kr/invånare baserat på ökade uppdrag för förbundet som
delregionalt kollektivtrafikråd samt nytt uppdrag att samordna den kommunala
hälso- och sjukvården.
Förvaltningen anser att dessa utökade uppdrag på sikt kan rymmas inom den
nuvarande ramen genom fokusering och effektivisering av verksamheten. De
flesta kommunerna arbetar med dessa metoder för att finansiera den egna
verksamheten.
Förbundsdirektören ges samtidigt i uppdrag att utreda och eventuellt föreslå nya
principer för beräkning av årsavgiften. I avvaktan på att denna presenteras anser
förvaltningen att det presenterade förslaget kan accepteras.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-03-11
Förslag till samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning 2017-2019
samt budget 2018 för GR, beslut från förbundsstyrelsen i
Göteborgsregionens kommunalförbund 2017-02-10 § 197

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till rambudget för
Göteborgsregionens kommunalförbund för 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till rambudget för
Göteborgsregionens kommunalförbund för 2018.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

34(38)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Göteborgsregionens kommunalförbund
Ekonomichefen

För kännedom
Förvaltningsledningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

35(38)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 60

Dnr KS.2017.71

Rambudget för revision av GR 2018
Ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund föreslår en mindre höjning av anslaget
för revision inför 2018. Anslaget finansieras inom ramen för kommunernas
årsavgifter till förbundet.
Förvaltningens bedömning är att förslaget är rimligt men att det också bör
utredas hur uppföljning och revision av den externfinansierade verksamheten ska
finansieras i framtiden.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-03-11
Förslag till samrådsunderlag avseende revisionsbudget för GR 2018, beslut
från förbundsstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund
2017-02-10 § 198

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till beslut om budget för
revisionen av Göteborgsregionens kommunalförbund.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till beslut om budget för
revisionen av Göteborgsregionens kommunalförbund.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Göteborgsregionens kommunalförbund
Ekonomichefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

36(38)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 61

Dnr KS.2016.427

Svar på remiss av Naturvårdsverkets redovisning för
åtgärder för minskad nedskräpning
Ärendet
Miljö- och energidepartementet, M2016/02523/Ke, har remitterat
Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning. I remissen
ligger att regeringen vill ha synpunkter på redovisningen. Remisstiden utgår den
31 mars 2017.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-03-17
Bilaga till tjänsteutlåtandet, förslag till yttrande
Naturvårdsverkets redovisning av åtgärder för minskad nedskräpning,
2016-10-27

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att till regeringen avge yttrande i enlighet med bilaga
till förvaltningens tjänsteutlåtande den 17 mars 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till regeringen avge yttrande i enlighet med bilaga
till förvaltningens tjänsteutlåtande den 17 mars 2017.
___
Beslutsexpediering
Miljö- och energidepartementet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

37(38)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 62

Dnr KS.2017.8

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslutsfattare

Ärendebeskrivning

Ärendenummer

1

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

2

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

3

Kommunchef

Redovisning av delegeringsbeslut 2016

KS.2016.4

4

Kommunchef

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

5

Mark- och
exploateringschef

Fastighetsreglering och avstyckning Knaptorp 3:1 och KS.2017.68
Knaptorp 1:38

6

Mark- och
exploateringschef

Upphandling av medborgardialog

KS.2017.13

7

Upphandlingschef

Upphandling projekterings- besiktningsutredningskonsulter

KS.2016.255

8

Upphandlingschef

Arkitekter, upphandling ramavtal

KS.2016.342

9

Upphandlingschef

Upphandling stödsystem telefoni

KS.2016.258

10

Upphandlingschef

Projektledare, byggledare, projekteringsledare,
upphandling

KS.2015.271

11

Färdtjänsthandläggare

Färdtjänst februari - 12 bifall, 1 avslag, 1 delavslag och
2 avskrivna

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

38(38)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-03-28

KS § 63

Dnr KS.2017.7

Delgivningar
Kallelser/protokoll

Avsägelse från Carina Fontenay (M) gällande förtroendeuppdragen som
gruppledare för moderaterna, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i demokratiberedningen, förste vice
ordförande för ortsutvecklingsmöten i Skepplanda, ersättare i jävsnämnden,
ersättare i valberedningen, samt uppdragen som representant i Gryabs, Grefabs
och Renova AB:s ägarråd, kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30 § 4
Val av ny ledamot i Utbildningsgruppen efter Sven Engdahl (V), Ale, beslut från
förbundsstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund 2017-02-10 § 195
Årsrapport 2016 Bolag, beslut från styrelsen i Gryaab AB 2017-02-10 § 92
inklusive bilaga
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2017-02-28
Diverse

Reviderat kommuntal för mottagande av nyanlända 2017, beslut från
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2017-02-28
Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

