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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

Plats och tid

Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:00-13:55
Ajournering 11:45-13:15

Beslutande

Dennis Ljunggren (S) ersätter Paula Örn (S)
Stefan Hagman (S)
Christina Oskarsson (S)
Monica Samuelsson (S) ersätter Klas Karlsson (S)
Sonny Landerberg (MP)
Jenny Sandkvist (MP) ersätter Johnny Sundling (V) §§ 223-227, 229-243
Mikael Berglund (M), ordförande
Dan Björk (M)
Carina Fontenay (M)
Rose-Marie Fihn (L)
Åke Niklasson (C)
Ingela Nordhall (AD)
Robert Jansson (SD)
Rolf Gustavsson (S) ersätter Johnny Sundling (V) §§ 228

Närvarande
ersättare

Rolf Gustavsson (S) §§ 223-227, 229-243
Jessica Norberg (S)
Maj Holmström (M) §§ 223-227, 229-243
Erik Karlsson (M)
Sune Rydén (KD)
Rolf Engström (FiA)

Övriga närvarande

Se sida 2.

Utses att justera

Stefan Hagman

Justeringens plats
och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, torsdagen den 8 december kl. 14:20

Paragrafer

§§ 223 - 243

Underskrifter

Sekreterare
Torbjörn Hall
Ordförande
Mikael Berglund
Justerande
Stefan Hagman
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

Övriga närvarande

Björn Järbur, kommunchef
Torbjörn Hall, kommmunsekreterare
Ingrid Inhammar, ledamot i styrgruppen för arbetsmarknadsområdet i
Göteborgsregionens kommunalförbund § 224
Teodor Smedius, lokalpolisområdeschef vid lokalpolisområd
Kungälv/Ale § 225
Anna Sandén, kanslichef lokalpolisområde Kungälv/Ale § 225
Lars Lindström, mark- och exploateringschef § 226
Linda Karlsson, exploateringsingenjör § 226

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-12-06

Datum för anslags uppsättande

2016-12-08

Datum för anslags nedtagande

2016-12-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Underskrift

Torbjörn Hall

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

Innehåll
KS § 223 Godkännande av dagordning

5

KS § 224 Information om styrgruppernas arbete i
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

6

KS § 225 Information om kraftsamling Nödinge

7

KS § 226 Information om bostadsförsörjningsprogram för Ale
kommun 2017 - 2021

8

KS § 227 Kommunchefen informerar

9

KS § 228 Förvärv av del av fastigheten Nödinge-Stommen
1:261

10 - 11

KS § 229 Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2017-2021

12 - 14

KS § 230 Översyn av omsorgsavgift (maxtaxa)

15 - 16

KS § 231 Översyn av taxa för hemsjukvård

17 - 18

KS § 232 Översyn av taxa för trygghetslarm

19 - 20

KS § 233 Ändring av allmän stadga för styrelser och nämnder i
Ale kommun

21 - 22

KS § 234 Ändring av arvodesbestämmelser för förtroendevalda
m fl i Ale kommun

23 - 24

KS § 235 Utvecklingsstöd 2017

25 - 27

KS § 236 Rapportering av ej verkställda fullmäktigebeslut för
perioden 2015-11-01--2016-10-31

28 - 29

KS § 237 Yttrande över granskning av Ale kommuns
verksamhet för ensamkommande flyktingbarn

30 - 31

KS § 238 Förvärv av fastigheten Utby 3:58

32 - 33

KS § 239 Fyllnadsval av 1 ledamot till pensionärsrådet för 20162018

34 - 35

KS § 240 Finanspolicy med tillämpningsföreskrifter 2017 och
tills vidare

36 - 37

KS § 241 Initiativärende från Robert Jansson (SD) om att
kommunen ska tillställa Migrationsverket en

38 - 39

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

dröjsmålsfaktura på den summa som
Migrationsverket är skyldig kommunen enligt gällande
räntelag
KS § 242 Redovisning av delegeringsbeslut
KS § 243 Delgivningar

Justerandes sign.

40 - 41
42

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

KS § 223

Dnr KS.2016.6

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

KS § 224

Dnr KS.2016.8

Information om styrgruppernas arbete i
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Ledamot i styrgruppen för arbetsmarknadsområdet i GR Ingrid Inhammar (S)
informerar om styrgruppens arbete. Information lämnas om feriearbeten samt
etablering på arbetsmarknaden för till Sverige nyanlända personer. Ingrid
återrapporterar även erfarenheter från studiebesök i Dortmund, Tyskland om
deras hantering av migrationsfrågor avseende bostäder och etablering.
Vice ordförande i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad i GR och 1:e vice
ordförande i kommunstyrelsen Mikael Berglund (M) informerar om styrgruppens
arbete och om förbundsstyrelsens arbete. Information lämnas om arbetet med att
säkra VA-nätet i Ale och regionen; arbetet med det europeiska projektet Excite
om möten mellan kreativa näringar och företagare; prognosstyrd respektive
viljestyrd planering inom området samhällsbyggnad; samt arbetet med att ta
tillvara nyanlända personers kompetens inom miljö- och
samhällsbyggnadsområdet, till exempel VA-ingenjörer.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

KS § 225

Dnr KS.2016.8

Information om kraftsamling Nödinge
Lokalpolisområdeschef för lokalpolisområde Kungälv/Ale Teodor Smedius
informerar om kraftsamling Nödinge och samarbetet mellan olika myndigheter.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

KS § 226

Dnr KS.2016.205

Information om bostadsförsörjningsprogram för Ale
kommun 2017 - 2021
Mark- och exploateringschef Lars Lindström informerar om
bostadsförsörjningsprogram för Ale kommun 2017 - 2021.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

KS § 227

Dnr KS.2016.8

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

Ranking av kommunala webbplatser
Internationellt utbyte med Ghanzi district, Botswana
Personalförändringar avseende samhällsbyggnadschef och näringslivschef
Fackliga avtalsförhandlingar
Digital agenda i Bryssel 8 november
Statsbidrag avseende cykelvägar och byggande
Mottagande av nyanlända
Vindkraftsplanen i Lerum
Månadsavstämning november 2016
Balanserad styrning november 2016

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

KS § 228

Dnr KS.2016.363

Förvärv av del av fastigheten Nödinge-Stommen
1:261
Ärendet
Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att kommunen förvärvar ett område
om ca 21,8 ha av fastigheten Nödinge-Stommen 1:261. Förslag till
överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats vari kommunen förvärvar
området mot en ersättning om 8 050 000 kronor. Nödinge golfbana är belägen
inom fastigheten. Förvärvet innebär att kommunen inträder i ett befintligt
arrendeförhållande mot BSIF Drift AB som driver golfbanan. Rättigheter och
skyldigheter som följer av det regleras i upprättat förslag till överenskommelse
avseende arrende. Förvärvet är en del i förvaltningens uppdrag att föra en
offensiv markpolitik i framför allt Älvängen och Nödinge. Området har ett
strategiskt läge i Nödinge.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-11-10
Överenskommelse om fastighetsreglering
Överenskommelse avseende arrende

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
överenskommelse om fastighetsreglering vari kommunen förvärvar ca 21,8
ha av fastigheten Nödinge-Stommen 1:261 mot en ersättning om 8 050 000
kronor.

2.

Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
överenskommelse avseende arrende berörande det förvärvade området.

3.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till
kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen, eller deras respektive
ersättare, att underteckna överenskommelserna.

4.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiera förvärvet med
medel avsatta i 2017 års budget för inköp av mark till markreserven.

Jäv
Maj Holmström (M) och Jenny Sandkvist (MP) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

Yrkande
Stefan Hagman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg.
Förvaltningen ges i uppdrag att göra en översyn av reglerna för
arrenden samt att komma med ett förslag till arrende för Backa
Säteri IF för den kommande arrendeperioden. Uppdraget ska
redovisas senast våren 2017.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Därefter ställer ordföranden proposition på Stefan Hagmans tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Beslut
1.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
överenskommelse om fastighetsreglering vari kommunen förvärvar ca 21,8
ha av fastigheten Nödinge-Stommen 1:261 mot en ersättning om 8 050 000
kronor.

2.

Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
överenskommelse avseende arrende berörande det förvärvade området.

3.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till
kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen, eller deras respektive
ersättare, att underteckna överenskommelserna.

4.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiera förvärvet med
medel avsatta i 2017 års budget för inköp av mark till markreserven.

5.

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ges i uppdrag att göra en
översyn av reglerna för arrenden samt att komma med ett förslag till
arrende för Backa Säteri IF för den kommande arrendeperioden.
Uppdraget ska redovisas senast våren 2017.

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
Kommunchefen
Mark- och exploateringsavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

KS § 229

Dnr KS.2016.205

Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2017-2021
Ärendet
Sektor kommunstyrelsen har utarbetat ett förslag till bostadsförsörjningsprogram
för Ale kommun för åren 2017-2021. Programmet innehåller riktlinjer för
bostadsförsörjning, riktlinjer för kommunala markanvisningar och riktlinjer för
exploateringsavtal. För alla tre riktlinjerna finns krav i lag på att de ska finnas.
Riktlinjerna för bostadsförsörjning innehåller mål och riktlinjer som i första hand
ska utgöra underlag för vår förvaltning och våra politiker vid bedömningar och
prioriteringar av ärenden som rör bostadsbyggande. Riktlinjerna visar också
tydligt mot marknaden hur Ale planerar för bostadsbyggande. Riktlinjerna för
markanvisningar och exploateringsavtal har till syfte att öppet redovisa för
exploatörer och marknaden hur sådana avtal hanteras i Ale. Riktlinjerna för
markanvisningar föreslås ersätta tidigare riktlinjer beslutade i Markpolitiskt
program 2009-06-15.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-11-10
Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2017-2021
Remissvar från länsstyrelsen, 2016-09-19
Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2016-2020, beslut från
förbundsstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund 2016-09-23 §
152
Remissvar från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 2016-09-26
Yttrande till Ale kommun över förslag till bostadsförsörjningsprogram
2016-2020, beslut från fastighetsnämnden i Göteborgs Stad 2016-08-29
§ 221
Remissvar från fastighetsnämnden i Göteborgs Stad 2016-09-13
Remissvar från Kungälvs kommun, 2016-10-03
Yttrande över Ale kommuns bostadsförsörjningsprogram, beslut från
kommunstyrelsen i Lilla Edets kommun 2016-08-24 § 97
Yttrande över Bostadsförsörjningsprogram för Ale kommun, beslut från
kommunstyrelsen i Lerums kommun 2016-09-21 § 333
Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2016-2020,
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-08-25 § 89
Remissvar från sektor arbete, trygghet och omsorg, sektorchefen
2016-08-26
Remissvar från sektor arbete, trygghet och omsorg, 2016-08-26
Komplettering av remissvar från sektor arbete, trygghet och omsorg,
2016-08-26
Kommentarer från sektor arbete, trygghet och omsorg, 2016-11-22

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

·
·
·
·

Remissvar från sektor utbildning, kultur och fritid, 2016-08-26
Remissvar från utvecklingsavdelningen, 2016-08-26
Markpolitiskt program, antaget av kommunfullmäktige 2009-06-15
Planerat bostadsbyggande Ale kommun 2016-2020, 2016-10-18

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta sektor
kommunstyrelsens förslag till Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun
2017-2021.

2.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att riktlinjerna
för markanvisningar i Bostadsförsörjningsprogrammet ska ersätta tidigare
riktlinjer redovisade på sidan 10 i Markpolitiskt program antaget 2009-0615.

Yrkande
Dennis Ljunggren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att endast ett förslag föreligger och det är förvaltningens
som han därmed ställer under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
1.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta sektor
kommunstyrelsens förslag till Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun
2017-2021.

2.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att riktlinjerna
för markanvisningar i Bostadsförsörjningsprogrammet ska ersätta tidigare
riktlinjer redovisade på sidan 10 i Markpolitiskt program antaget 2009-0615.

Deltagande i beslut
Dan Björk (M), Carina Fontenay (M), Rose-Marie Fihn (L), Åke Niklasson (C)
och Robert Jansson (SD) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att de inte
deltar i beslutet.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

KS § 230

Dnr KS.2016.343

Översyn av omsorgsavgift (maxtaxa)
Ärendet
Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de
tillhandahåller (8 kap. 3 b § kommunallagen). För tjänster eller nyttigheter som
kommuner eller landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara
om det är särskilt föreskrivet. I 8 kap. 3 c § kommunallagen (KL) finns en
bestämmelse om ett tak för avgiften. Denna bestämmelse kallas för
självkostnadsprincipen och innebär att kommuner och landsting inte får ta ut
högre avgifter än som svarar mot kostnader för de tjänster eller nyttigheter som
kommunen eller landstinget tillhandahåller.
Avgifter och taxor inom äldreomsorgen är delvis antagna av kommunfullmäktige
tidigare. Justeringen som föreslås i detta utlåtande är en höjning av
omsorgsavgiften från nuvarande 1 772 kronor/månad till 1 991 kronor/månad.
En höjning av omsorgsavgiften enligt förslag utmynnar i intäkter på drygt 167 000
kronor för sektor arbete, trygghet och omsorg (ATO). Parallellt med detta
minskar det kommunalekonomiska utjämningsbeloppet med motsvarande belopp
enligt regeringens budgetproposition som antogs av riksdagen (december 2015).
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-01 § 197 att remittera ärendet till
kommunala pensionärsrådet för inhämtande av yttrande. Yttrande från
pensionärsorganisationerna i kommunala pensionärsrådet har inkommit
2016-11-22. Yttrande från funktionshinderföreningarna i rådet för
funktionshinderfrågor har inkommit 2016-11-28.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·

Översyn av omsorgsavgift (maxtaxa), omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut 2016-09-29 § 95
Tjänsteutlåtande, 2016-09-05
Omsorgsavgift (maxtaxa), 2016-09-05
Översyn av omsorgsavgift (maxtaxa), kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
§ 197
Yttrande från pensionärsorganisationerna i kommunala pensionärsrådet,
2016-11-22
Yttrande från funktionshinderföreningarna i rådet för
funktionshinderfrågor, 2016-11-28

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslutsförslag
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för omsorgsavgift enligt förslag märkt "Förslag 2016-09-05". Taxan
träder i kraft 2017-02-01 då nu gällande taxa upphör att gälla.
Yrkande
Rose-Marie Fihn (L) yrkar avslag på omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
förslag.
Åke Niklasson (C), Carina Fontenay (M) och Robert Jansson (SD) tillstyrker
Rose-Marie Fihns avslagsyrkande.
Dennis Ljunggren (S) yrkar bifall till omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
beslutsförslag till kommunfullmäktige. Därefter ställer ordföranden proposition
på Rose-Marie Fihns avslagsyrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för
omsorgsavgift enligt förslag märkt "Förslag 2016-09-05". Taxan träder i kraft
2017-02-01 då nu gällande taxa upphör att gälla.
Reservation
Rose-Marie Fihn (L), Dan Björk (M), Carina Fontenay (M), Åke Niklasson (C)
och Robert Jansson (SD) reserverar sig mot beslutet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

KS § 231

Dnr KS.2016.345

Översyn av taxa för hemsjukvård
Ärendet
Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de
tillhandahåller (8 kap. 3 b § kommunallagen). För tjänster eller nyttigheter som
kommuner eller landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara
om det är särskilt föreskrivet. I 8 kap. 3 c § kommunallagen (KL) finns en
bestämmelse om ett tak för avgiften. Denna bestämmelse kallas för
självkostnadsprincipen och innebär att kommuner och landsting inte får ta ut
högre avgifter än som svarar mot kostnader för de tjänster eller nyttigheter som
kommunen eller landstinget tillhandahåller.
Justeringar av avgifter föreligger då kostnader ökat i förhållande till den avgift
omsorgstagare betalar i dagsläget för hemsjukvård. Justeringen som föreslås i
detta utlåtande är en höjning av hemsjukvårdsavgiften från nuvarande 237
kronor/månad till 280 kronor/månad. En höjning av hemsjukvårdsavgiften enligt
förslag utmynnar i intäkter på drygt 17 000 kronor för sektor arbete, trygghet och
omsorg (ATO).
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-01 § 198 att remittera ärendet till
kommunala pensionärsrådet för inhämtande av yttrande. Yttrande från
pensionärsorganisationerna i kommunala pensionärsrådet har inkommit
2016-11-22. Yttrande från funktionshinderföreningarna i rådet för
funktionshinderfrågor har inkommit 2016-11-28.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·

Översyn av taxa för hemsjukvård, omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
beslut 2016-09-29 § 94
Tjänsteutlåtande, 2016-09-05
Taxa för hemsjukvård, 2016-09-05
Översyn av taxa för hemsjukvård, kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
§ 198
Yttrande från pensionärsorganisationerna i kommunala pensionärsrådet,
2016-11-22
Yttrande från funktionshinderföreningarna i rådet för
funktionshinderfrågor, 2016-11-28

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslutsförslag
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för hemsjukvård enligt förslag märkt "Förslag 2016-09-05"5. Taxan
träder i kraft 2017-02-01 då nu gällande taxa upphör att gälla. Taxan skall räknas
upp enligt Omsorgsprisindex den 1 februari varje år.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

Yrkande
Rose-Marie Fihn (L) yrkar avslag på omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
förslag.
Åke Niklasson (C), Carina Fontenay (M) och Robert Jansson (SD) tillstyrker
Rose-Marie Fihns avslagsyrkande.
Monica Samuelsson (S) yrkar bifall till omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
beslutsförslag till kommunfullmäktige. Därefter ställer ordföranden proposition
på Rose-Marie Fihns avslagsyrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för
hemsjukvård enligt förslag märkt "Förslag 2016-09-05"5. Taxan träder i kraft
2017-02-01 då nu gällande taxa upphör att gälla. Taxan skall räknas upp enligt
Omsorgsprisindex den 1 februari varje år.
Reservation
Rose-Marie Fihn (L), Dan Björk (M), Carina Fontenay (M), Åke Niklasson (C)
och Robert Jansson (SD) reserverar sig mot beslutet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

KS § 232

Dnr KS.2016.344

Översyn av taxa för trygghetslarm
Ärendet
Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de
tillhandahåller (8 kap. 3 b § kommunallagen). För tjänster eller nyttigheter som
kommuner eller landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara
om det är särskilt föreskrivet. I 8 kap. 3 c § kommunallagen (KL) finns en
bestämmelse om ett tak för avgiften. Denna bestämmelse kallas för
självkostnadsprincipen och innebär att kommuner och landsting inte får ta ut
högre avgifter än som svarar mot kostnader för de tjänster eller nyttigheter som
kommunen eller landstinget tillhandahåller.
Avgifter och taxor inom äldreomsorgen är delvis antagna av kommunfullmäktige
tidigare. Justering trygghetslarmsavgift föreligger då de reella kostnader för
trygghetslarm är höga i förhållande till den avgift som omsorgstagarna betalar för
tjänsten. Justeringen som föreslås i detta utlåtande är en höjning av
trygghetslarmsavgiften från nuvarande 202 kronor/månad till 250 kronor/månad.
De omsorgstagare som betalar för delat trygghetslarm, d.v.s. gifta/sambo berörs
av en höjning från 101 kronor per månad till 125 kronor per månad (250 kronor
per månad för hushållet). En höjning av trygghetslarmsavgiften enligt förslag
utmynnar i intäkter på drygt 148 000 kronor för sektor arbete, trygghet och
omsorg (ATO).
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-01 § 199 att remittera ärendet till
kommunala pensionärsrådet för inhämtande av yttrande. Yttrande från
pensionärsorganisationerna i kommunala pensionärsrådet har inkommit
2016-11-22. Yttrande från funktionshinderföreningarna i rådet för
funktionshinderfrågor har inkommit 2016-11-28.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·

Översyn av taxa för trygghetslarm, omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
beslut 2016-09-29 § 93
Tjänsteutlåtande, 2016-09-05
Taxa för trygghetslarm, 2016-09-05
Översyn av taxa för trygghetslarm, kommunstyrelsens beslut 2016-11-01
§ 199
Yttrande från pensionärsorganisationerna i kommunala pensionärsrådet,
2016-11-22
Yttrande från funktionshinderföreningarna i rådet för
funktionshinderfrågor, 2016-11-28

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslutsförslag
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för trygghetslarm enligt förslag märkt "Förslag 2016-09-05". Taxan
träder i kraft 2017-02-01 då nu gällande taxa upphör att gälla. Taxan skall räknas
upp enligt Konsumentprisindex den 1 februari varje år.
Yrkande
Rose-Marie Fihn (L) yrkar avslag på omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
förslag.
Åke Niklasson (C), Carina Fontenay (M) och Robert Jansson (SD) tillstyrker
Rose-Marie Fihns avslagsyrkande.
Monica Samuelsson (S) yrkar bifall till omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
beslutsförslag till kommunfullmäktige. Därefter ställer ordföranden proposition
på Rose-Marie Fihns avslagsyrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för
trygghetslarm enligt förslag märkt "Förslag 2016-09-05". Taxan träder i kraft
2017-02-01 då nu gällande taxa upphör att gälla. Taxan skall räknas upp enligt
Konsumentprisindex den 1 februari varje år.
Reservation
Rose-Marie Fihn (L), Dan Björk (M), Carina Fontenay (M), Åke Niklasson (C)
och Robert Jansson (SD) reserverar sig mot beslutet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

KS § 233

Dnr KS.2016.390

Ändring av allmän stadga för styrelser och nämnder i
Ale kommun
Ärendet
En översyn av bestämmelserna om kommunalråd i allmän stadga har genomförts.
Förvaltningens förslag innebär tillsammans med ett samtidigt lagt förslag till
ändring av arvodesbestämmelserna ett försök till fullständig författningsreglering
av benämning kommunalråd.
Förslaget innehåller vidare ett nytt bemyndigande till nämnderna. Om
kommunfullmäktige till en nämnd har överlåtit beslutanderätten i ett ärende väckt
genom ett medborgarförslag, föreslås nämnden få fatta beslut om att
förslagsställaren får närvara och yttra sig när nämnden behandlar ärendet.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-11-11
Förslag 2016-11-10
Allmän stadga med föreslagna ändringar markerade

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i fråga om
allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun, dels att 1 och 38 §§
ska ha den lydelse som framgår av förvaltningens förslag märkt ”Förslag
2016-11-10”, dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 39 a, 39 b, 39 c och
52 a §§ av den lydelse som framgår av förslaget.

2.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringarna
träder i kraft den 1 januari 2017.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltnings beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
1.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i fråga om
allmän stadga för styrelser och nämnder i Ale kommun, dels att 1 och 38 §§
ska ha den lydelse som framgår av förvaltningens förslag märkt ”Förslag
2016-11-10”, dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 39 a, 39 b, 39 c och
52 a §§ av den lydelse som framgår av förslaget.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

2.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringarna
träder i kraft den 1 januari 2017.

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

KS § 234

Dnr KS.2016.391

Ändring av arvodesbestämmelser för förtroendevalda
m fl i Ale kommun
Ärendet
Utarbetat förslag innebär att det i avsnitt 3.1.3 sjunde stycket i gällande
arvodesbestämmelser och i ett nytt stycke därefter införs ett bemyndigande att
fastställa sysselsättningsgrad när två förtroendevalda utses till olika delar av det
som ingår i ett årsarvoderat uppdrag eller har förutsatts ingå i ett sådant uppdrag.
Förslaget innebär vidare att kommunalrådsbenämningar utgår ur bilaga 1,
eftersom de i sin helhet kommer att behandlas i allmän stadga om
kommunfullmäktige beslutar om föreslagna ändringar av denna.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-11-11
Förslag 2016-11-03
Arvodesbestämmelser med föreslagna ändringar markerade

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i fråga om
arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun att avsnitt
3.1.3 ska ha den lydelse som framgår av förvaltningens förslag märkt
”Förslag 2016-11-03”.

2.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringen
träder i kraft den 1 januari 2017.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltnings beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
1.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i fråga om
arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun att avsnitt
3.1.3 ska ha den lydelse som framgår av förvaltningens förslag märkt
”Förslag 2016-11-03”.

2.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringen
träder i kraft den 1 januari 2017.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

KS § 235

Dnr KS.2016.392

Utvecklingsstöd 2017
Ärendet
För 2017 har kommunfullmäktige avsatt 30 Mkr för att stödja processerna med
att effektivisera och modernisera förvaltningens arbete. Efter respektive nämnds
beslut har förvaltningsledningen bearbetat ett gemensamt förslag om prioritering
av hela beloppet.
Parallellt med att utnyttja utvecklingsstödet bedrivs arbete med den digitala
agendan inom den ordinarie ramen. Förslaget utgår från ambitionen att höja
takten i utvecklingsarbetet och under 2017 genomföra förändringar som annars
skulle tagit 3-4 år i anspråk.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-11-28
Bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, Ale kommun Prioritering av utvecklingsstöd
2017
Bilaga 2 till tjänsteutlåtandet, Ansökan om utvecklingsmedel för
effektiviseringsåtgärder, kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-11-03 § 72
Bilaga 3 till tjänsteutlåtandet, tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur
och fritid 2016-10-27
Bilaga 4 till tjänsteutlåtandet, sammanställning av ansökningar för
utvecklingsstöd 2017 för kultur- och fritidsnämnden, 2016-11-11
Bilaga 5 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats för nedskrivning av
bokfört värde på utvalda fastigheter för kultur- och fritidsnämnden, 201611-11
Bilaga 6 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats för tomställda lokaler för
kultur- och fritidsnämnden, 2016-11-11
Bilaga 7 till tjänsteutlåtandet, sammanställning av ansökningar för
utvecklingsstöd 2017 för sektor kommunstyrelsen
Bilaga 8 till tjänsteutlåtandet, Ansökan om utvecklingsmedel för
effektiviseringsåtgärder, omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut
2016-11-03 § 114
Bilaga 9 till tjänsteutlåtandet, tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet
och omsorg 2016-10-18
Bilaga 10 till tjänsteutlåtandet, sammanställning av ansökningar för
utvecklingsstöd 2017 för sektor arbete, trygghet och omsorg, 2016-11-11
Bilaga 11 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats för pool av
enhetschefer för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, 2016-11-11
Bilaga 12 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats för karriärstege för
undersköterskor för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, 2016-11-11
Bilaga 13 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats för
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

bemanningscontroller för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, 2016-1111
Bilaga 14 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats för digital signering för
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11
Bilaga 15 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats för digital
dokumentation för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, 2016-11-11
Bilaga 16 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats för digitalisering
nyckelfria lås för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11
Bilaga 17 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats digitalisering nattkamera
för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11
Bilaga 18 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats skolskjuts för
särskoleelever istället för taxiresor för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11
Bilaga 19 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats alternativa utförare och
alternativ utformning av servicetjänsterna för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11
Bilaga 20 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats vägledning för
biståndsbedömning för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11
Bilaga 21 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats sänka sjukfrånvaron
stolt omsorg för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11
Bilaga 22 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats psykogeriatrisk
avdelning för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11
Bilaga 23 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats individ- och
familjeomsorg för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11
Bilaga 24 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats utöka bemanning och
samlokalisering av resurser på individ- och familjesorg för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11
Bilaga 25 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats översyn av
personförskrivna hjälpmedel för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
2016-11-11
Bilaga 26 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats arbetsterapeut digitala
hjälpmedel för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11
Bilaga 27 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats Aktiviteten för
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11
Bilaga 28 till tjänsteutlåtande, effektiviseringsinsats samordning arbetslösa
ungdomar för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11
Bilaga 29 till tjänsteutlåtande, effektiviseringsinsats kvarboende genom
anpassning av boendemiljön för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
2016-11-11
Bilaga 30 till tjänsteutlåtande, effektiviseringsinsats bemanningstest Bohus
för omsorg- och arbetsmarknadsnämnden 2016-11-11
Bilaga 31 till tjänsteutlåtandet, Ansökan om utvecklingsmedel 2017 för
effektiviseringsåtgärder, utbildningsnämndens beslut 2016-11-02 § 89
Bilaga 32 till tjänsteutlåtandet, tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur
och fritid 2016-11-01
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

·

Bilaga 33 till tjänsteutlåtandet, sammanställning av ansökningar för
utvecklingsstöd 2017 för utbildningsnämnden, 2016-11-11
Bilaga 34 till tjänsteutlåtandet, effektiviseringsinsats grundskola och förskola
för utbildningsnämnden 2016-11-11

·

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att prioritera
utvecklingsstödet enligt lämnat förslag.

2.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
utbildningsnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden ges minskade
lokalkostnader under 2017 i avvaktan på en ny intern hyresmodell med 3
253 401 respektive 578 000 kronor. Den minskade hyresintäkten minskar
det överskott som komponentavskrivningsmodellen annars skulle inneburit.

Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet i syfte att
tydliggöra huvudhandlingen och sammanfoga den med bilaga 1. Vidare yrkar han
att kommunstyrelsen beslutar om extra sammanträde den måndagen den 19
december.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på eget yrkande om återremiss och därefter
på eget yrkande om extra sammanträde. Han konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med yrkandena.
Beslut
1.

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen i syfte att
tydliggöra huvudhandlingen och sammanfoga den med bilaga 1.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att hålla extra sammanträde måndagen den 19
december.

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunchef
Kommunstyrelsens sekreterare
Sammanträdesplaneringen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

KS § 236

Dnr KS.2016.328

Rapportering av ej verkställda fullmäktigebeslut för
perioden 2015-11-01--2016-10-31
Ärendet
Kommunfullmäktige har i beslut, daterat 2005-03-29 § 9, beslutat att
kommunstyrelsen och kommunens nämnder årligen i ett särskilt ärende ska
redovisa beslutsuppdrag, ej verkställda beslut, som kommunfullmäktige lämnat till
nämnderna. De fullmäktigebeslut som ej blivit verkställda ska enligt beslutet
redovisas på kommunfullmäktiges sammanträde i november.
Sektor kommunstyrelsen har under oktober månad undersökt verkställigheten
rörande dessa beslut och funnit att åtta av dessa beslut inom perioden 2015-1101--2016-10-31, ej verkställts till fullo. För övrigt finns det ytterligare elva äldre
ärenden som ej har blivit verkställda. Huruvida det är relevant att samtliga beslut
borde vara verkställda, går att fundera på. Vissa av av ärendena är av karaktären
att det kan ta år innan 100% verkställighet uppnås och andra har fattats med ett
tydligt redovisningsdatum som inte ligger inom ramen för det år som följs upp.
Med anledning av att kommunstyrelsen under 2016 även följer upp ej verkställda
fullmäktigebeslut två gånger om året i enlighet med kommunstyrelsens beslut
2015-10-15 § 192 föreslår förvaltningen att uppföljningarna samordnas för att
skapa en mer effektiv resursfördelning i organisationen. Förvaltningen föreslår att
kommunfullmäktige framöver erhåller sin årliga återrapportering av ej verkställda
fullmäktigebeslut i samband med mötet i februari månad istället för under
november månads möte.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-11-11
Förteckning över fullmäktigebeslut som ej verkställts, 2016-11-11

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera
redovisningen.

2.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att flytta den
årliga uppföljningen så att den istället motsvarar perioden den 1 januri till
den 31 december samt att kommunfullmäktige får ta del av redovisningen i
februari månad, året därpå.

3.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut 200503-29
§ 9.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

Yrkande
Dennis Ljunggren (S) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till sektor
kommunstyrelsen för att tillse dokumentets riktighet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Dennis Ljunggrens yrkande om återremiss
och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till sektor kommunstyrelsen för att tillse
dokumentets riktighet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunchef
Utvecklings- och förvaltningssekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

KS § 237

Dnr KS.2016.241

Yttrande över granskning av Ale kommuns
verksamhet för ensamkommande flyktingbarn
Ärendet
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ale kommun granskat
verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. Granskningen har utgått från
följande frågeställningar:
·
·
·
·

Har fullmäktige fastställt mål och riktlinjer för mottagandet av
ensamkommande flyktingbarn?
Finns avtal med Migrationsverket?
Hur arbetar kommunen i syfte att integrera ensamkommande flyktingbarn/
ungdomar och mot utanförskap?
Har kommunen system och rutiner för bevakning av statsbidrag och
återsökning av bidrag? Hur sker fördelning av de medel som kommunen
erhåller från staten?

Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande sektor kommunstyrelsen, 2016-11-11
Yttrande, 2016-11-11
Granskning av verksamheten för ensamkommande flyktingbarn,
granskningsrapport KPMG AB 2016-06-20
Svar på granskningsrapport - Granskning av verksamheten för
ensamkommande flyktingbarn, omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
beslut 2016-11-03 § 108
Tjänsteutlåtande sektor arbete, trygghet och omsorg, 2016-10-11
Granskningsrapport av verksamheten för ensamkommande flyktingbarn,
utbildningsnämndens beslut 2016-09-28 § 71
Tjänsteutlåtande sektor utbildning, kultur och fritid. 2016-09-14
Yttrande till revisorerna angående verksamheten för ensamkommande
flyktingbarn, överförmyndarnämndens beslut 2016-08-25 § 31

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget samt
översända yttrandet till kommunens revisorer.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltnings förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

31(42)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget samt
översända yttrandet till kommunens revisorer.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Kommunrevisionen
Kommunchefen
Utvecklingschefen
Sektorchefen för sektor arbete, trygghet och omsorg
Sektorchefen för sektor utbildning, kultur och fritid
Överförmyndaren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

32(42)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

KS § 238

Dnr KS.2016.362

Förvärv av fastigheten Utby 3:58
Ärendet
Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att kommunen förvärvar fastigheten
Utby 3:58 i Älvängen. Förslag till köpekontrakt har upprättats vari kommunen
köper fastigheten för en köpeskilling om 3 600 000 kronor. Fastighetsförvärvet är
en viktig del i den fortsatta utvecklingen av centrala Älvängen och i linje med
förvaltningens uppdrag att föra en offensiv markpolitik i framför allt Älvängen.
Genom förvärvet får kommunen, tillsammans med nyligen förvärvade fastigheter,
ett mer samlat markinnehav utmed Göteborgsvägen i Älvängen.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-11-10.
Köpekontrakt
Ortofoto utvisande förvärvade fastigheter i Älvängen

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpekontrakt vari kommunen
köper fastigheten Utby 3:58 för en köpeskilling om 3 600 000 kronor.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande
och kommunchefen, eller deras respektive ersättare, att underteckna
köpekontraktet och övriga erforderliga köpehandlingar.

3.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera köpet med medel avsatta i 2017
års budget för inköp av mark till markreserven.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltnings förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpekontrakt vari kommunen
köper fastigheten Utby 3:58 för en köpeskilling om 3 600 000 kronor.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande
och kommunchefen, eller deras respektive ersättare, att underteckna
köpekontraktet och övriga erforderliga köpehandlingar.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

33(42)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

3.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera köpet med medel avsatta i 2017
års budget för inköp av mark till markreserven.

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Mark- och exploateringschefen

För kännedom
Säljaren
Ekonomichefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

34(42)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

KS § 239

Dnr KS.2016.3

Fyllnadsval av 1 ledamot till pensionärsrådet för 20162018
Ärendet
Björn Norberg (S) har 2016-09-13 inkommit med en begäran om entledigande
från uppdraget i kommunala pensionärsrådet. Kommunstyrelsen valde
2015-12-01 § 251 Björn Norberg (S) till ledamot i pensionärsrådet för 2016-2018.
Kommunstyrelsen har att utse en ny ledamot i pensionärsrådet.
Beslutsunderlag
·

Begäran om entledigande, 2016-09-13

Yrkande
Dennis Ljunggren (S) yrkar att kommunstyrelsen entledigar Björn Norberg (S)
från uppdraget som ledamot i pensionärsrådet.
Dennis Ljunggren (S) yrkar att kommunstyrelsen väljer Paula Örn (S) till ledamot
i pensionärsrådet för resterande del av mandatperioden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Dennis Ljunggrens yrkande om
entledigande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Därefter ställer
ordföranden proposition på yrkande om val av ny ledamot och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Beslut
1.

Kommunstyrelsen entledigar Björn Norberg (S) från uppdraget som
ledamot i pensionärsrådet.

2.

Kommunstyrelsen väljer Paula Örn (S) till ledamot i pensionärsrådet för
resterande del av mandatperioden.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

35(42)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

Beslutsexpediering
Pensionärsrådet
Paula Örn
HR-avdelningen, lön
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

36(42)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

KS § 240

Dnr KS.2016.386

Finanspolicy med tillämpningsföreskrifter 2017 och
tills vidare
Ärendet
Kommunfullmäktige godkände senast 2012-11-26, §173 "Finanspolicy, Ale
kommunkoncern". Finanspolicyn gäller tills vidare. Tillämpningsföreskrifterna,
vilka senast antogs av kommunstyrelsen 2015-11-17, §230 ska revideras vid behov,
dock minst en gång per år. Vid samma tillfälle ska kommunstyrelsen pröva om
kommunfullmäktige ska föreläggas förslag till revidering av policyn.
Förvaltningen föreslår inga förändringar i finanspolicyn.
I tillämpningsföreskrifterna ändras:
·

Namn på administratör och ersättare på grund av personalbyte på dessa
befattningar.
Förtydligande av kommunens kravrutiner.
För upplåning och placering föreslås prioritering av "Gröna" alternativ.

·
·

Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-11-15
Finanspolicyns tillämpningsanvisningar för 2017 och tills vidare, 2016-1111.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Finanspolicyns
tillämpningsföreskrifter att gälla 2017 och tills vidare.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att inte förelägga kommunfullmäktige något
förslag till förändring av "Finanspolicy, Ale kommunkoncern".

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

37(42)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Finanspolicyns
tillämpningsföreskrifter att gälla 2017 och tills vidare.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att inte förelägga kommunfullmäktige något
förslag till förändring av "Finanspolicy, Ale kommunkoncern".

___
Beslutsexpediering
AB Alebyggen
Samtliga nämnder och sektorchefer
Ekonomichefen
Budgetchefen
Redovisningschefen
Assistenten på redovisningsenheten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

38(42)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

KS § 241

Dnr KS.2016.369

Initiativärende från Robert Jansson (SD) om att
kommunen ska tillställa Migrationsverket en
dröjsmålsfaktura på den summa som Migrationsverket
är skyldig kommunen enligt gällande räntelag
Ärendet
Robert Jansson har inkommit med ett initiativärende till kommunstyrelsen med
förslag att Ale kommun tillställer Migrationsverket en dröjsmålsfaktura på den
summa som Migrationsverket är skyldig kommunen enligt gällande räntelag.
Kommunen har avtal med Migrationsverket om ersättning för asylplatser
(2015-12-17). Medel utbetalas efter rekvisition från kommunen kvartalsvis i
efterskott enligt avtalet. Storleken på fordran avgörs således av när kommunen
rekvirerar och hur denna rekvisition kommer till Migrationsverket i förhållande
till överenskomna utbetalningsplaner. Regelverket är nationellt beslutat och
dröjsmålsränta debiteras inte på rekvisitioner.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-11-23
Överenskommelse med Migrationsverket om asylplatser, 2015-12-17
Initiativärende från Robert Jansson (SD) om att kommunen ska tillställa
Migrationsverket en dröjsmålsfaktura på den summa som Migrationsverket
är skyldig kommunen enligt gällande räntelag, 2016-10-23

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att inte tillställa Migrationsverket dröjsmålsränta för
ersättningar enligt slutna avtal.
Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar bifall till förslag att Ale kommun tillställer
Migrationsverket en dröjsmålsfaktura på den summa som Migrationsverket är
skyldig kommunen enligt gällande räntelag.
Dennis Ljunggren (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterat att två förslag föreligger. Därefter ställer han
proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

39(42)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer sedan proposition på Robert Janssons förslag och finner att
kommunstyrelsen avslår förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte tillställa Migrationsverket dröjsmålsränta för
ersättningar enligt slutna avtal.
Reservation
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för
eget yrkande.
___
Beslutsexpediering
Robert Jansson
Kommunchefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

40(42)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

KS § 242

Dnr KS.2016.4

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslutsfattare

Ärendebeskrivning

Ärendenummer

1

Administrativ chef

Ansökan till hemvärnet PMA80

KS.2016.396

2

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2016

KS.2016.4

3

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2016

KS.2016.4

4

Kommunchef

Tecknande av kommunen postgiro, bankgiro och
bankkonton

KS.2015.56

5

Kommunchef

Medborgarförslag om en motionscentral i Bohus

KS.2016.329

6

Kommunchef

Motion från Elena Fridfelt (C) och Åke Niklasson (C)
KS.2016.332
om att utreda nya metoder för hantering av grovsopor

7

Kommunchef

SD Motion om att anställa en
återvandringshandläggare

KS.2016.346

8

Kommunchef

Motion från Bohusskolan om bås i duscharna i
Bohushallen

KS.2016.355

9

Kommunchef

Motion från Da Vinciskolan - bättre utemiljö

KS.2016.326

10

Kommunchef

Motion från Da Vinciskolan - utebelysning och ökad
trygghet i Nödinge

KS.2016.327

11

Kommunchef

Medborgarförslag - utredning om att genomföra
byggandet av en gång/cykelväg mellan Mauritzberg
och Sandåker, längs väg 1978

KS.2016.382

12

Upphandlingschef

Ramavtal träslöjdsmaterial, upphandling

KS.2016.220

13

Upphandlingschef

Arkitekt, upphandling

KS.2016.365

14

Upphandlingschef

Upphandling rekrytering samhällsbyggnadschef

KS.2016.289

15

Upphandlingschef

Upphandling konsultstöd ny kommunadm.

KS.2016.210

16

Upphandlingschef

Ramavtal färskt bröd, upphandling

KS.2016.214

17

Upphandlingschef

Upphandling strategisk partnering skola/fsk

KS.2016.203

18

Upphandlingschef

Upphandling ramavtal kaffe/te rättvisemärkt

KS.2016.215

19

Upphandlingschef

Entrémattor hyra ramavtal, upphandling

KS.2016.279

20

Upphandlingschef

Upphandling ramavtal mejerivaror

KS.2016.212

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

41(42)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

21

Verksamhetschef
fastighet

Redovisning av delegeringsbeslut 2016

22

Färdtjänsthandläggare

Färdtjänst oktober - 28 bifall, 1 avslag och 2 avskrivna

23

Färdtjänsthandläggare

Riksfärdtjänst oktober - 1 bifall

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

KS.2016.4

42(42)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-12-06

KS § 243

Dnr KS.2016.7

Delgivningar
Kallelser/protokoll

Protokoll, ungdomsrådet 2016-09-02
Nämndplan och budget 2017, överförmyndarnämndens beslut 2016-09-22 § 37
inklusive bilagor
Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2017, kommunfullmäktiges beslut
2016-10-10 § 175
Handbok för ledamöter och ersättare i kommunstyrelse och nämnder i Ale
kommun, kommunfullmäktiges beslut 2016-10-10 § 177
Protokoll, ungdomsrådet 2016-10-18
Nämndplan och budget 2017, kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-11-03 § 71
inklusive bilagor
Nämndplan och budget 2017, omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut
2016-11-03 § 113 inklusive bilagor
Sammanträdesdagar för Samhällsbyggnadsnämnd och dess Arbetsutskott 2017,
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-11-03 § 125
Verksamhetsplan med budget 2017, samhällsbyggnadsnämndens beslut
2016-11-03 § 126 inklusive bilaga
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2016-11-08 inklusive
bilagor
Diverse

Många åtgärder krävs för att klara ekonomin, pressmeddelande från Sveriges
Kommuner och Landsting, 2016-10-24
Ekonomirapporten oktober 2016, Sveriges Kommuner och Landsting 2016-10-24
Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

