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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

Plats och tid

Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl 09:00 – 15:50

Beslutande och
tjänstgörande ersättare

Paula Örn (S), ordförande
Björn Norberg (S)
Christina Oskarsson (S)
Klas Karlsson (S)
Sonny Landerberg (MP)
Jennifer Zetterman (V)
Mikael Berglund (M)
Dan Björk (M)
Carina Zito Averstedt (M)
Rose-Marie Fihn (FP)
Åke Niklasson (C)
Ingela Nordhall (AD)
Robert Jansson (SD)

Närvarande ersättare

Dennis Ljunggren (S)
Monica Samuelsson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Stefan Hagman (S)
Jenny Sandkvist (MP)
Maj Holmström (M)
Erik Karlsson (M)
Sune Rydén (KD)
Ina Näsmark (FiA)
Peter Fri (SD) §§ 203-206

Övriga deltagande

Björn Järbur, kommunchef
Torbjörn Hall, kommunsekreterare
Ingrid Inhammar, ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad
i GR § 204
Ingrid Näsström, VD Renova § 205
Kajsa Lager, Chef tilldelning Renova § 205
Magnus Blombergsson, stadsarkitekt § 206

Utses att justera

Mikael Berglund

Justeringens plats och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2015-11-20 kl. 10:00

Underskrifter
Paragrafer:203 - 236
Sekreterare:
Torbjörn Hall
Ordförande:
Paula Örn
Justerande:
Mikael Berglund
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-11-17

Datum för anslags uppsättande

2015-11-23

Datum för anslags nedtagande

2015-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Underskrift
Torbjörn Hall

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

Innehåll
KS § 203

Godkännande av dagordning

5

KS § 204

Information om styrgruppernas arbete i Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR)

6

KS § 205

Information om Renova

7

KS § 206

Information om urban utveckling

8

KS § 207

Kommunchefen informerar

9

KS § 208

Återrapportering om framtagande av direktiv för en
utredning angående ny politisk organisation i Ale

10 - 11

KS § 209

Utredning angående förändringar av ungdomsfullmäktige
avseende egen budget och samordning med ungdomsrådet

12 - 13

KS § 210

Bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale kommun

14 - 15

KS § 211

Reglemente för Ale kommuns revisorer

16 - 17

KS § 212

Förslag till policy för invånardialog i Ale kommun

18 - 19

KS § 213

Reviderad och uppdaterad förbundsordning för
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och
Tjörn

20 - 21

KS § 214

Bohus Räddningstjänstförbunds delårsrapport per 2015-0831

22 - 23

KS § 215

Borgen för AB Alebyggen år 2016

24 - 25

KS § 216

Antagande av VA-strategi

26 - 28

KS § 217

Ändring av Ale kommuns VA-taxa

29 - 31

KS § 218

Revidering av taxor för mat vid korttidsvistelse och
korttidstillsyn inom funktionshinderverksamheten samt
införande av miltaxa för boende inom
funktionshinderverksamheten

32 - 33

KS § 219

Ny bolagsordning för "En väg efter rätt tanke AB"

34

KS § 220

Redovisning av ej verkställda fullmäktigebeslut 2014-11-01-2015-10-31

35

KS § 221

Svar på motion från Hanna Tjusling (SD) och Robert
Jansson (SD) om medicinsk åldersbestämning av

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

36 - 37
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

ensamkommande flyktingbarn
KS § 222

Svar på motion om trygghetskameror från Isabell Korn (M),
Carina Zito Averstedt (M), Sune Rydén (KD), Rolf
Engström (FiA), Rose-Marie Fihn (FP)

38 - 39

KS § 223

Svar på motion från Jan A. Pressfeldt (AD) om att sälja
bostadsbolaget AB Alebyggen

40 - 41

KS § 224

Svar på motion från Jan A. Pressfeldt (AD) om att införa
möjlighet att driva kommunala friskolor

42 - 43

KS § 225

Svar på medborgarförslag från Ledets fiskeförening om
förflyttning av baracker

44 - 45

KS § 226

Godkännande av säkerhetsöverlåtelse m m av
anläggningsarrende avseende del av Nödinge 38:2

46 - 47

KS § 227

Markanvisningsavtal Kärrvägen i Nol

48 - 49

KS § 228

Detaljplan för bostäder inom Backa 1:13 m.fl. - beslut om
avslut av ärende

KS § 229

Detaljplan för bostäder inom backa 1:13 m.fl - beslut om
planläggning och samråd

51 - 52

KS § 230

Finanspolicy med tillämpningsföreskrifter 2016 och tills
vidare

53 - 54

KS § 231

Remissvar: En ny regional planering - ökad samordning och
bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)

55 - 56

KS § 232

Justering av ramar i budget och verksamhetsplan 2016

57 - 58

KS § 233

Redovisning av delegeringsbeslut

KS § 234

Delgivningar

KS § 235

Delgivning av granskningsrapporter

KS § 236

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående ansökan
om tillstånd till vindkraftpark Fyrskog, Lerums kommun
551-7670-2014

Justerandes sign.

50

59
60 - 61

Utdragsbestyrkande

62
63 - 64
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.4

KS § 203

Godkännande av dagordning
Ordföranden föreslår att utsänd föredragningslista godkänns med följande tillägg:


Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående ansökan om tillstånd till
vindkraftpark Fyrskog, Lerums kommun 551-7670-2014

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens föreslag.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.7

KS § 204

Information om styrgruppernas arbete i
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Ledamot i styrgruppen för arbetsmarknadsområdet i GR Ingrid Inhammar (S) informerar om
styrgruppens arbete.
Vice ordförande i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad i GR och 1:e vice ordförande i
kommunstyrelsen Mikael Berglund (M) informerar om styrgruppens arbete.
1:e vice ordförande i GR:s förbundsstyrelses presidium och ordförande i kommunstyrelsen
Paula Örn (S) informerar om förbundsstyrelsens arbete.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.7

KS § 205

Information om Renova
Ale kommun är delägare i bolaget Renova AB. VD för Renova, Ingrid Näsström, samt chef
för tilldelning, Kajsa Lager på samma bolag, informerar kommunstyrelsen om Renovas
verksamhet.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.7

KS § 206

Information om urban utveckling
Stadsarkitekt Magnus Blombergsson informerar om forskningscentrumet Mistra Urban
Futures verksamhet.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.7

KS § 207

Kommunchefen informerar
Kommunchef Björn Järbur lämnar information inom följande områden:











Resultatutvecklingen i skolan
Flyktingmottagandet
Tilläggsanslag
Nämndplaner och budgetarbetet 2016
Utveckla Ale – kommunikationsbehovet
BORF långtidsstrategi
IT system
Utökad ram samordningsförbundet
Månadsavstämning oktober
Balanserad styrning oktober 2015

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.115

KS § 208

Återrapportering om framtagande av direktiv för en
utredning angående ny politisk organisation i Ale
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-01 § 93 att fullmäktige ska fatta beslut om direktiv
och inriktning för en ny utredningen av den politiska organisationen, senast i november 2015.
Demokratiberedningen har sedan årsskiftet 2014/2015 jobbat med att skapa förutsättningar
för att kommunfullmäktige ska kunna fatta ett välgrundat beslut i ärendet. En del i denna
process blev arrangerandet av en workshop i början på september månad. Workshopen
riktade sig till politikerna i kommunfullmäktige och syftade till att åskådliggöra pågående
samhällsförändringarna och trender. Kommunfullmäktiges politiker fick sedan i uppdrag att
reflektera över om den presenterade omvärldsanalysen skapar incitament till att förändra den
politiska organisation i Ale kommun.
Demokratiberedningen remitterade frågan till kommunfullmäktiges partigrupper. Alla partier
valde att inkomma med ett skriftligt yttrande förutom miljöpartiet och vänsterpartiet. Bland
de inkomna yttrandena framgår att det finns inget parti som ser att det finns något behov av
att göra en organisationsutredning i dagsläget. Demokratiberedningen fattade därför 2015-1026 § 44 beslutet att föreslå att kommunfullmäktige att ej genomför en ny utredning av den
politiska organisationen.
Förvaltningen gör bedömningen att frågan om en ny politisk organisation är uteslutande av
en politisk karaktär. Förvaltningen har inga synpunkter på frågan och väljer därför att ställa sig
bakom beredningens beslutsförslag med hänvisning till resonemanget om att det ej finns
något politiskt stöd för en förändrad politisk organisation.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande 2015-11-05
Demokratiberedningens beslut 2015-10-26 § 44

Förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta att ej genomföra en ny utredning
av den politiska organisationen i Ale kommun.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta att ej genomföra en ny utredning
av den politiska organisationen i Ale kommun.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.176

KS § 209

Utredning angående förändringar av
ungdomsfullmäktige avseende egen budget och
samordning med ungdomsrådet
Arbetet med organiseringen av nya ungdomsfullmäktige till den utformning som
kommunfullmäktige tog ställning till i beslut 2014-02-24 § 21 har nu pågått i drygt ett år. För
att underlätta övergången till den nya organisationen så beslutade kommunfullmäktige att
ungdomsfullmäktiges ledamöter under första året, uteslutande skulle väljas bland elever från
högstadieskolornas elevråd. I år kommer alla elever i åk7/åk 8 få möjlighet att ställa upp i valet
till ungdomsfullmäktige. På grund av olika omständigheter så kommer dock valet att flyttas
från maj till september månad 2015.
Komunfullmäktige fattade 2014-02-24 § 21 även beslut gällande en utredning av frågan om
ungdomsfullmäktige bör ha en egen budget samt samordnas med ungdomsrådet.
Utredningen ska enligt fullmäktiges beslut genomföras under år 2015. Utredningen föreslås
här med att förskjutas tidsmässigt med hänvisning till att ungdomsfullmäktige än så länge ej
har implementerats till fullo och att det därför är för tidigt att utreda vad en egen budget eller
framtida samordning med ungdomsrådet, skulle innebära.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-08
Demokratiberedningens beslut 2015-06-15 § 30
Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24 § 21

Förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utredning angående
förändringar av ungdomsfullmäktige avseende egen budget och samordning med
ungdomsrådet ska genomföras under år 2016.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige fattar
beslut i frågan i samband i kommunfullmäktiges möte i november 2016.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva den del i beslut 201402-24 § 21 som avser genomförande av utredning av ungdomsfullmäktige under år 2015.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag och yrkar på att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utredning angående
förändringar av ungdomsfullmäktige avseende egen budget och samordning med
ungdomsrådet utökas till att med en bredare ansats föreslå framtida styrning och organisation
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

för arbetet med ungdomsdemokrati och inflytande.
Uppdraget ska återredovisas första halvåret 2017.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva den del i beslut 201402-24 § 21 som avser genomförande av utredning av ungdomsfullmäktige under år 2015.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels på hennes eget
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hennes eget förslag.

Beslut
Paula Örn (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag och yrkar på att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utredning angående
förändringar av ungdomsfullmäktige avseende egen budget och samordning med
ungdomsrådet utökas till att med en bredare ansats föreslå framtida styrning och organisation
för arbetet med ungdomsdemokrati och inflytande.
Uppdraget ska återredovisas första halvåret 2017.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva den del i beslut 201402-24 § 21 som avser genomförande av utredning av ungdomsfullmäktige under år 2015.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.272

KS § 210

Bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale
kommun
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2012, § 175, om formerna för partistödet i
Ale kommun.
Kommunallagens bestämmelser om partistöd (2 kap 9-12 §§) fick sin lydelse genom en
lagändring 2013 (SFS 2013:1053). De nya bestämmelserna innebär bland annat att om en
kommun lämnar partistöd ska kommunfullmäktige besluta om partistödets omfattning och
formerna för det samt reglera vissa frågor.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale
kommun. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser finns i 15 § i förslaget.
Demokratiberedningen har den 26 oktober 2015 föreslagit att kommunfullmäktige antar
förvaltningens förslag till bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale kommun märkt
”FÖRSLAG 2015-10-19”.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande, 2015-10-30.
Bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale kommun, FÖRSLAG 2015-10-19

Förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.
Kommunfullmäktige antar förvaltningens förslag till bestämmelser om kommunalt partistöd i
Ale kommun märkt ”FÖRSLAG 2015-10-19”.
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska utbetalas under 2016. Bestämmelserna medför
inte ökade utgifter och kräver således inte anvisning om ytterligare finansiering.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förvaltningens förslag till
bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale kommun märkt ”FÖRSLAG 2015-10-19”.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska utbetalas under
2016. Bestämmelserna medför inte ökade utgifter och kräver således inte anvisning om
ytterligare finansiering.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.261

KS § 211

Reglemente för Ale kommuns revisorer
9 kap 2 § kommunallagen föreskriver bl a att vid en samlad revision av hela verksamheten ska
minst fem revisorer väljas.
3 § reglemente för Ale kommuns revisorer anger att kommunen har tio revisorer.
Innan kommunfullmäktige valde revisorer 2014, utökade fullmäktige den 15 december 2014, §
154, antalet ledamöter i revisionen från tio till elva.
Kommunfullmäktige har samtidigt uppdragit åt demokratiberedningen att se över
revisorernas reglemente samt att ge förslag på riktlinjer för fördelning av platser.
En översyn av revisorernas reglemente har gjorts. Förslaget till reglemente innehåller i
huvudsak följande skillnader mot tidigare reglemente.
3 § innebär att antalet revisorer inte bestäms i reglementet utan förväntas ske i samband
med valet av revisorer. Om fullmäktige inte bestämmer antalet före valet anges i
paragrafen hur många revisorer som ska utses.
6 § anger att ordförande för revisionen inte ska hämtas ur majoriteten.
9 § lägger uppgiften att bereda revisorernas budget på fullmäktiges presidium.
11 § lägger uppgiften att granska revisorernas räkenskaper och förvaltning på fullmäktiges
presidium.
Övriga ändringar är av redaktionell art.
Av 5 kap 46 § kommunallagen framgår att lagen om proportionellt valsätt kan bli aktuell att
tillämpa vid val av revisorer.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-10-02 .
Reglemente märkt "Förslag 2015-10-02"
Gällande reglemente med föreslagna ändringar markerade med rött

Demokratiberedningen har föreslagit den 26 oktober 2015, DB § 45, att kommunfullmäktige
fattar följande beslut:
Kommunfullmäktige antar reglemente för Ale kommuns revisorer med den lydelse som
framgår av till kommunstyrelsesektorns tjänsteutlåtande bifogat reglemente märkt ”Förslag
2015-10-02”.
Reglementet träder i kraft den 1 januari 2016, då tidigare antaget reglemente för Ale kommuns
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

revisorer upphör att gälla.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på demokratiberedningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reglemente för Ale kommuns
revisorer med den lydelse som framgår av till kommunstyrelsesektorns tjänsteutlåtande
bifogat reglemente märkt ”Förslag 2015-10-02”.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reglementet träder i kraft den
1 januari 2016, då tidigare antaget reglemente för Ale kommuns revisorer upphör att gälla.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2012.36

KS § 212

Förslag till policy för invånardialog i Ale kommun
Ale kommun har sedan länge engagerat sig i demokrati- och inflytandefrågor vilket ibland har
inneburit att vi har gått i bräschen för att testa nya lösningar på dessa områden. Under våren
2015 tog kommunen hjälp av konsultföretaget PRE ERA för att ta fram ett förslag till policy
för invånardialog. Förslaget har sedan skickats ut på remiss till fullmäktiges partigrupper vilket
utmynnade i en komplettering från demokratiberedningen. Demokratiberedningen beslutade
att ställa sig bakom nedanstående förslag till policy för invånardialog 2015-09-28 § 41.
Sektor kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till policy för invånardialog inklusive
demokratiberedningens förslag på tillägg av princip. Delaktiga invånare och medarbetare
utgör en av kommunens utpekade strategiska målsättningar. En policy för invånardialog utgör
en viktig grund för att kunna fortsätta arbeta med att utveckla invånardialogen i Ale och på
längre sikt realisera den strategiska målsättningen om delaktiga invånare och medarbetare. I
praktiken skapar policyn förutsättningar för fortsatt arbete med att ta fram en handbok för
invånardialogsarbete. Vidare kommer policyn ligga till grund för förvaltningens fortsatta
arbete med att utbilda både politiker och tjänstemän angående dialog samt vara vägledande
för arbetet med att ta fram nya metoder för invånardialog.
Beslutsunderlag






Tjänsteutlåtande, 2015-11-09
Förslag till policy för invånardialog, 2015-11-09
Demokratiberedningens beslut 2015-09-28 § 41
Slutrapport från PRE ERA

Förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslag till policy för
invånardialog i Ale kommun daterat 2015-11-09.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att följande lydelse i förslag till policy för invånardialog i Ale kommun,
sidan 2, utgår:
Ansvar och omfattning
Politiska instanser så som sektorer och verksamheter ansvarar för att identifiera
och genomföra dialoger.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels hennes eget
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet medt hennes eget yrkande.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande lydelse i förslag till policy för invånardialog i Ale
kommun, sidan 2, utgår:
Ansvar och omfattning
Politiska instanser så som sektorer och verksamheter ansvarar för att identifiera
och genomföra dialoger.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till policy för
invånardialog i Ale kommun (daterad 2015-11-17).
Deltagande i beslut

Robert Jansson (SD) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att han inte deltar i beslutet.
___
Beslutsexpediering
Handläggaren
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.291

KS § 213

Reviderad och uppdaterad förbundsordning för
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund
och Tjörn
Samordningsförbundet för Ale , Kungälv, Stenungsund och Tjörn har till sina kommuner
överlämnat ett förslag till revidering och uppdatering av förbundsordningen. För att
samordningsförbundet ska kunna besluta krävs att samordningsförbundets parter och dess
medlemmar godkänner förslaget.
Orsaken till förslagsändringen är att skrivningen anpassas till dels kommunallagen och dels lag
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Förslaget avser 5 §, Styrelsen.
Förslag till uppdatering/revidering:
Följande text "1 april 2011 till och med den 31 mars 2015" ersättes med 1 april 2015 till och med
den 31 mars 2019 och "styrelsen är beslutsför när samtliga parter är tjänstgörande" ersättes
med styrelsen är beslutsför när mer än hälften (tre) av parterna är tjänstgörande.
Förvaltning gör ingen annan bedömning än förslaget som redovisas från
Samordningsförbundet för Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande, 2015-10-26.

Förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till reviderad
och uppdaterad förbundsordning för Samordningsförbundet för Ale , Kungälv, Stenungsund
och Tjörn, enligt följande text "1 april 2011 till och med den 31 mars 2015" ersättes med 1
april 2015 till och med den 31 mars 2019 och "styrelsen är beslutsför när samtliga parter är
tjänstgörande" ersättes med styrelsen är beslutsför när mer än hälften (tre) av parterna är tjänstgörande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till reviderad
och uppdaterad förbundsordning för Samordningsförbundet för Ale , Kungälv, Stenungsund
och Tjörn, enligt följande text "1 april 2011 till och med den 31 mars 2015" ersättes med 1
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

april 2015 till och med den 31 mars 2019 och "styrelsen är beslutsför när samtliga parter är
tjänstgörande" ersättes med styrelsen är beslutsför när mer än hälften (tre) av parterna är tjänstgörande.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.300

KS § 214

Bohus Räddningstjänstförbunds delårsrapport per
2015-08-31
Enligt förbundsordningen § 12 ska Bohus Räddningstjänstförbund löpande (kvartalsvis) till
förbundsmedlemmarna överlämna en rapport om verksamhetens ekonomi och utveckling.
Beslutsunderlag








Tjänsteutlåtande, 2015-10-29 sektor kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse 2015-09-21, Bohus Räddningstjänstförbund
Delårsrapport samt årsprognos 2015-08-31, Bohus Räddningstjänstförbund
Direktionsutlåtande, Bohus Räddningstjänstförbund
Granskningsrapport, PwC
Protokoll 2015-10-06, Bohus Räddningstjänstförbund

Förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Bohus
Räddningstjänstförbunds delårsrapport per 2015-08-31.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med följande tillägg:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt direktionen för
Bohus Räddningstjänstförbund att vidta åtgärder för att anpassa budget till givna ramar.
Kommunstyrelsen uppdrar åt ordförande och 1:e vice ordförande atttill sektor
Kommunstyrelsen formulera ett uppdrag om långtidsstrategi för Bohus
Räddningstjänstförbund
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag med hennes eget
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Bohus
Räddningstjänstförbunds delårsrapport per 2015-08-31.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt direktionen för
Bohus Räddningstjänstförbund att vidta åtgärder för att anpassa budget till givna ramar.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

Kommunstyrelsen uppdrar åt ordförande och 1:e vice ordförande atttill sektor
Kommunstyrelsen formulera ett uppdrag om långtidsstrategi för Bohus
Räddningstjänstförbund
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.295

KS § 215

Borgen för AB Alebyggen år 2016
Kommunfullmäktige beslöt 2014-11-24, §144 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB
Alebyggens låneförpliktelser avseende lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna
ändamål upp till ett högsta lånebelopp om 632.000.000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp.
AB Alebyggen hemställer om kommunal borgensram för år 2016 med 711.000.000 kr.
Ansökan omfattat planerad nyproduktion i Nödinge, 22 lägenheter, produktionsstart i
Älvängen för uppemot 75 lägenheter på Änggatan samt planerad produktionsstart av ett
större nybyggnads-ombyggnad-påbyggnads- och underhållsprojekt på Folketshus- och
Mossvägen i Nol. Det sistnämnda beräknas pågå i 5-6 år och omfattar totalt 150-180
lägenheter i nyproduktion samt ombyggnad av 230 lägenheter.Hänsyn har tagits till
produktionsplan och vilket belopp som kan komma att upparbetas under 2016 samt 20% eget
kapital i varje projekt.
Slutligen erfordras ett borgensutrymme som medger en likviditetsmarginal som kan komma
att utnyttjas i samband med låneomläggningar och större underhållsprojekt.
Borgensbehovet för 2016 redovisas enligt följande:
Alebyggens beräknade låneskuld 2015-12-31 efter årlig amortering
Nödinge nyproduktion, Norra Klöverstigen
Älvängen -produktionsstart
Nol - nyproduktion
Nol - om-påbyggnad
Erforderlig likvidtetsmarginal
Befintliga låns ursprungliga skuld
AB Alebyggens hemställan om borgensram för 2016

Kronor
462.000.000
35.000.000
50.000.000
50.000.000
20.000.000
20.000.000
74.000.000
711.000.000

Kommunen har ett stort borgensåtagande för bolaget. Om de planerade åtgärderna är
angelägna för kommunens utveckling bedömer förvaltningen att borgensansökan kan bifallas.
Borgensavgift enligt kommunfullmäktiges beslut ska erläggas per tertial till kommunen.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande
Ansökan 2015-10-13 om borgensbehov 2016 från AB Alebyggen 2015-10-29.

Förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut 2014-11-24 § 144 och
tecknar kommunal borgen för AB Alebyggen under en tid om högst 10 år.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

borgen för AB Alebyggens låneförpliktelser avseende lån för bostadsändamål och lokaler för
allmänna ändamål upp till ett högsta lånebelopp om 711.000.000 kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader. Det högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, av
vice ordförande och kontrasignering av ekonomichefen, eller vid förfall för denne, dennes
ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga
lånehandlingar inom angiven ram.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut 2014-11-24 § 144 och
tecknar kommunal borgen för AB Alebyggen under en tid om högst 10 år.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå
borgen för AB Alebyggens låneförpliktelser avseende lån för bostadsändamål och lokaler för
allmänna ändamål upp till ett högsta lånebelopp om 711.000.000 kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader. Det högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, av
vice ordförande och kontrasignering av ekonomichefen, eller vid förfall för denne, dennes
ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga
lånehandlingar inom angiven ram.
Deltagande i beslut

Ingela Nordhall (AD) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att hon inte deltar i beslutet.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.285

KS § 216

Antagande av VA-strategi
Ale kommun har beslutat att ta fram en VA-plan som är en del i kommunens arbete för att
upprätthålla en hållbar utveckling av va-försörjningen.
VA-planen utgörs av en VA-översikt, en VA-strategi och ett VA-program.
Syftet med att skapa en VA-översikt, som är den första delen av VA-planen, är att få en
samlad bild över de förutsättningar som finns i dagens och framtidens försörjning av
dricksvattnet, spillvattnet och dagvattnet i Ale. Det gäller både inom som utanför
verksamhetsområdena för allmänt VA.
I VA-strategin som är den andra delen av VA-planen anges hur man i Ale kommun ska agera
för att på bästa sätt, givet de förutsättningar som finns i kommunen, uppnå en dricksvattenoch avloppsförsörjning som är hållbar i framtiden.
Beslut som kommunen fattar framöver och som gäller försörjning av vatten och avlopp i Ale
kommun ska grundas på de ställningstaganden som finns i VA-strategin. Kunskap om vad
som fungerar bra och mindre bra idag samt vilka krav som ställs från myndigheter ska också
utgöra underlag för besluten. Detta sammantaget ska sedan avgöra vilka åtgärder som
behöver göras och i vilken ordning.
Genom att följa VA-strategin i alla beslut som fattas rörande VA-försörjning avser Ale
kommun att nå den vision som beskrivs i VA-strategin, vilket kan sammanfattas i en framtida
hållbar dricksvatten- och avloppsförsörjning.
VA-strategin innehåller en vision för VA-försörjningen i Ale år 2025. Denna har tagits fram
inom ramen för strategiarbetet och med utgångspunkt i Ale kommuns övergripande vision –
lätt att leva.
För att visionen ska uppnås behöver beslut som rör va-försörjningen styras med hjälp av
ställningstaganden. VA-strategins ställningstaganden ska säkerställa att alla delar i kommunens
organisation i sitt övergripande arbete liksom inom sina respektive ansvarsområden arbetar
för att nå fram till visionen för VA-försörjningen i kommunen år 2025. Detta faller även in
under ramen för Ale kommuns vision- Lätt att leva.
I VA-programmet, som är den tredje etappen i kommunens strategiska VA-planering och
som ska bli klar under 2016, ska strategins målbild och ställningstaganden ligga till grund för
formulering av åtgärder för all typ av dricksvatten- och avloppsförsörjning i Ale kommun.
Vissa av åtgärderna kommer att kopplas till geografiska områden och för alla åtgärder ska det
finnas en angiven tidsperiod för när åtgärden ska utföras.
Både VA-strategin och VA-programmet är viktiga underlag för kommunens
översiktsplanering och innehållet i dessa hör ihop med hur Ale kommun resonerar kring
andra frågor som rör kommunens utveckling.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

Ett mer övergripande mål med VA-planeringen är att minska miljöbelastningen och
möjliggöra för en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling i kommunen. VA-planeringen ska
med andra ord resultera i att åtgärder genomförs på ett metodiskt och effektivt sätt.
Beslutsunderlag





Protokoll 2015-10-22 - SBN § 133
Tjänsteutlåtande 2015-10-06
VA-strategi

Samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VA-strategin.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att lydelsen i VA-strategin, sidan 7
Målet är att 20 års utbytestakt skall uppnås under perioden och hållas därefter.
ersätts med
Målet är att 20-30 års utbytestakt skall uppnås under perioden och hållas
därefter.
samt att lydelsen på sidan 11
Förnyelsetakten för enskilda avloppsanläggningar behöver öka kraftigt för att på
sikt nå en genomsnittlig förnyelsetakt på 20 år.
ersätts med
Förnyelsetakten för enskilda avloppsanläggningar behöver öka kraftigt för att på
sikt nå en genomsnittlig förnyelsetakt på 20-30 år.
Åke Niklasson (C) yrkar att samma lydelser (på sidan 7 och 11) utgår ur VA-strategin.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget tilläggsyrkande och dels Åke Niklassons
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsens bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lydelsen i VA-strategi, sidan 7
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

Målet är att 20 års utbytestakt skall uppnås under perioden och hållas därefter.
ersätts med
Målet är att 20-30 års utbytestakt skall uppnås under perioden och hållas
därefter.
samt att lydelsen på sidan 11
Förnyelsetakten för enskilda avloppsanläggningar behöver öka kraftigt för att på
sikt nå en genomsnittlig förnyelsetakt på 20 år.
ersätts med
Förnyelsetakten för enskilda avloppsanläggningar behöver öka kraftigt för att på
sikt nå en genomsnittlig förnyelsetakt på 20-30 år.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar VA-strategi (daterad 2015-11-17).
Reservation

Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Zito Averstedt (M), Åke Niklasson (C), RoseMarie Fihn (FP) och Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut
avseende ändring av lydelse på sidan 7 och 11 i VA-strategi.
___
Beslutsexpediering
Handläggaren
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.252

KS § 217

Ändring av Ale kommuns VA-taxa
Kostnaden för vattentjänsterna varierar kraftigt mellan landets kommuner. De viktigaste
orsakerna till det är om kommunen har en tät eller utspridd bebyggelse, vilket har stor
betydelse för hur långt ledningsnät som krävs, om kommunen måste ha många små
anläggningar eller har få stora anläggningar som ger stordriftsfördelar, vilken vattenkvalitet
man har i råvattentäkten, kapitalskulden och räntesatserna samt hur mycket man behöver
underhålla sin infrastruktur för att garantera en säker drift.
Vatten- och avloppsverksamheten finansieras via avgifter och inte med skatter som betalas av
hushållen eller fastighetsägarna, för lägenhetshushållen integreras normalt sett denna avgift i
hyran. Hur stor taxan och avgifterna blir beslutas av kommunfullmäktige.
Avgifterna delas upp på två delar:


Anläggningsavgift - som tas ut när en fastighet ansluter sig till det
kommunala Va-nätet, (engångsbelopp)



Brukningstaxa - som beräknas på hur mycket vatten som förbrukas i
hushållet (årlig kostnad).

Anläggningsavgift: ska täcka kostnaderna för anslutning av nya abonnenter.
Brukningstaxa: ska täcka kostnaderna för drift av den allmänna Va-anläggningen och
kapitalkostnaderna för investering i ledningsnätet, reningsverket, vattentorn och andra
anläggningar som pumpstationer.
De ökade kapitalkostnaderna orsakad framförallt av planerad överföringsledning från
Älvängens reningsverk är den absolut största anledningen till att brukningsavgifterna behöver
höjas. Från 2014 till 2018 ökar andelen av kapitaltjänstkostnaderna av de totala kostnaderna
från 14 % till 21 %.
Brukningsavgifterna föreslås höjas med 3 % på såväl den fasta som rörliga avgiften fr.o.m.
2016-01-01.
För ett normalhushåll som förbrukar 150 m3 vatten årligen ökar kostnaden från 8146 kr inkl.
moms år 2015 till 8390 kr inkl. moms år 2016.
För att erhålla en bättre täckningsgrad vad gäller finansieringen av anläggningsavgifter föreslås
även anläggningsavgiften höjas med 3 % fr.o.m. 2016-01-01. Anläggningsavgifterna för en
bostadsfastighet med 800 m2 stor tomt och med anslutning av VSD (vatten, spill- och
dagvatten), ökar från 190000 kr år 2015 till 195 700 kr år 2016 inklusive moms.
Föreslagen anläggningsavgift att gälla fr.o.m. 2016-01-01 föreslås enligt nedan, § 5 i taxa för
Ale kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning;

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

Avgift utgår per fastighet med
a) Andel i VA-kollektivet per ansluten byggnad
b) En avgift avseende varje uppsättning
c)

Exkl. moms
30 900
69 010

Inkl. moms
38 625
86263

servisledningar till förbindelsepunkter för
vatten,
spillvatten
samtendagoch dränvatten
En avgift
för var och
av lägenheterna

23 690

29613

nr
t o mför
nr varje
3
En1avgift
därpå följande lägenhet

8 240

10 300

41:20

51:50

och med
nr2 4
d) Från
Dagvatten
kr/m

Föreslagen brukningsavgift att gälla fr.o.m. 2016-01-01 föreslås enligt nedan, § 11 i taxa
för Ale kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning;

Totalt för vatten och avlopp
Taxegrupp
113

m3 per år
0-

Fast avgift per år kr
exkl. moms
inkl. moms
3 296
4 120

Rörlig avgift per m3 kr
exkl. moms
inkl. moms
22:77
28:47

Fast avgift per år kr
exkl. moms
inkl. moms
1 648
2 060

Rörlig avgift per m3 kr
exkl. moms
inkl. moms
10:25
12:81

Fast avgift per år kr
exkl. moms
inkl. moms
1 648
2 060

Rörlig avgift per m3 kr
exkl. moms
inkl. moms
12:52
15:66

Enbart vatten
Taxegrupp
123

m3 per år
0-

Enbart avlopp
Taxegrupp
632

m3 per år
0-

Enbart avlopp där ej mätning kan ske (Se §14)
Taxegrupp

m3 per år

131

0-

Fast avgift per år kr
exkl. moms
3 527

Beslutsunderlag




Protokoll 2015-08-27 - SBN § 97
Tjänsteutlåtande

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17




VA-taxa
Protokoll 2015-10-15 - KS § 182

Kommunstyrelsen bordlade ärendet den 15 oktober 2015, KS § 182.
Samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag:
Kommunfullmäktige antar föreslagen VA-taxa 2016 med avgiftshöjningar enligt ovan.
Den nya taxan ska gälla från 2016-01-01.
Detta beslut gäller även om det överklagas.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreslagen VA-taxa 2016 med
avgiftshöjningar enligt ovan.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska gälla från
2016-01-01.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att detta beslut gäller även om det
överklagas.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.273

KS § 218

Revidering av taxor för mat vid korttidsvistelse
och korttidstillsyn inom
funktionshinderverksamheten samt införande av
miltaxa för boende inom
funktionshinderverksamheten
Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller
(8 kap. 3b § 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 3 c § finns
en bestämmelse om tak för avgiften, den så kallade självkostnadsprincipen: Kommuner och
landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller
nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller enligt den så kallade
självkostnadsprincipen.
Taxor inom funktionshinderverksamheten är antagna av kommunfullmäktige men ett behov
av översyn av taxorna föreligger. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar taxor
för mat vid korttidsvistelse och korttidstillsyn inom funktionshinderverksamheten samt
införande av miltaxa för boende inom funktionshinderverksamheten enligt förslag.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande, 2015-11-02.
Förslag till taxor inom funktionshinderverksamheten, 2015-09-02

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutsförslag:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
revidering av taxor inom funktionshinderverksamheten enligt förslag 2015-09-02 att gälla från
och med 2016-02-01.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppräkning
av de taxor inom omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens område som enligt beslut ska
uppräknas sker den 1 februari varje år enligt aktuellt prisindex.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att taxan för
resor för boende inom funktionshinderverksamheten följer Skatteverkets nivå för skattefri
bilersättning.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslutsförslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

33(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till revidering av taxor inom
funktionshinderverksamheten enligt förslag 2015-09-02 att gälla från och med 2016-02-01.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppräkning av de taxor inom
omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens område som enligt beslut ska uppräknas sker den 1
februari varje år enligt aktuellt prisindex.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att taxan för resor för boende
inom funktionshinderverksamheten följer Skatteverkets nivå för skattefri bilersättning.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

34(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.294

KS § 219

Ny bolagsordning för "En väg efter rätt tanke AB"
Som en del av arbetet med att Utveckla Ale och skaffa rådighet över marken i Älvängen och
Nödinge har bolaget En väg efter rätt tanke AB förvärvats. Bolaget äger fastigheten i Nödinge
där Ale frukt och grönt och Preem tappen är belägna. Kommunens avsikt är att denna
fastighet skall vara ett strategiskt bidrag till utvecklingen av Nödinge som attraktiv småstad.
Kommunala aktiebolag har andra krav på innehåll i bolagsordning än privata aktiebolag.
Kommunen behöver därför som ägare anpassa bolagsordningen till det gällande regelverket.
De viktigaste skillnaderna är att kommunfullmäktige skall fastställa bolagsordningen samt att
bolaget skall ha lekmannarevisor.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande, 2015-10-27.
Förslag till Bolagsordning för " En väg efter rätt tanke AB"

Förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa bolagsordning för
"En väg efter rätt tanke AB"
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa bolagsordning för
"En väg efter rätt tanke AB"
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

35(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.289

KS § 220

Redovisning av ej verkställda fullmäktigebeslut
2014-11-01-- 2015-10-31
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 redovisas på
kommunfullmäktiges sammanträde i november.
Nedan presenterade redovisning över ej verkställda fullmäktigebeslut gäller
för perioden 2014-11-01 – 2015-10-31. Sektor kommunstyrelsen har under
oktober månad undersökt verkställigheten av dessa beslut och funnit att
åtta av dessa beslut ej verkställts till fullo. För övrigt finns det ytterligare 18
äldre ärenden som ej har blivit verkställda.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande 2015-11-09
Bilaga med förteckning över ej verkställda fullmäktigebeslut

Förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av ej verkställda
beslut läggs till handlingarna.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av ej verkställda
beslut läggs till handlingarna.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

36(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.256

KS § 221

Svar på motion från Hanna Tjusling (SD) och
Robert Jansson (SD) om medicinsk
åldersbestämning av ensamkommande
flyktingbarn
En motion inkommen från Hanna Tjusling (SD) samt Robert Jansson (SD) handlar om
medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn. Motionen påtalar svårigheten
att göra en korrekt åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn.
Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta:


Att vid framtida avtal med migrationsverket rörande ensamkommande barn enbart
acceptera ett mottagande av individer som genomgått medicinsk åldersbedömning i
enlighet med socialstyrelsens rekommendationer.



Att alla ensamkommande barn kommunen blir tilldelade utöver eventuella avtal ska ha
genomgått medicinsk å1dersbedömning i enlighet med socialstyrelsens
rekommendationer.

Ale kommun utreder inte ålder utan det är Migrationsverket som utreder den frågan i
samband med utredning avseende ansökan om permanent uppehållstillstånd (PUT).
Kommunen kan inte påtvinga en åldersbestämning utan det är en tvingande lag att ta emot
asylsökande ensamkommande barn och ungdomar. Kommunen kan inte avkräva
Migrationsverket att den ensamkommande ska vara åldersbestämd. Med anledning av att
kommunen inte har möjlighet att som motionen föreslår kräva en åldersbedömning, föreslår
sektorn att motionen avslås.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande, 2015-10-29.

Förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen Medicinsk
åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn avslås.
Yrkande

Robert Jansson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.
Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag om att fullmäktige avslår motionen.
Beslutsgång
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

37(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

Ordföranden ställer proposition på dels Robert Janssons yrkande och dels sitt eget yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen Medicinsk
åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn avslås.
Reservation

Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

38(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.145

KS § 222

Svar på motion om trygghetskameror från Isabell
Korn (M), Carina Zito Averstedt (M), Sune Rydén
(KD), Rolf Engström (FiA), Rose-Marie Fihn (FP)
I motion från Isabell Korn (M), Carina Zito (M), Sune Rydén (KD), Rolf Engström (FiA),
Rose-Marie Fihn (FP), föreslås att Ale kommun ska utöka antalet trygghetskameror.
Motionärerna menar att Ale den senaste tiden har utsatts för omfattande skadegörelse längs
med vår nya motorväg. Därtill upplever en stor del av Ales invånare en otrygghet att röra sig
ute på kvällarna. I synnerhet pendeltågsstationerna upplevs som otrygga platser att vistas på.
Moderaterna, Kristdemokraterna, Framtid i Ale och Folkpartiet föreslår därför:


att en utredning görs för att identifiera de platser i Ale som är, och upplevs som, mest
otrygga



att kameraövervakning införs, alternativt utökas, på ovan nämnda platser

Motionen lyfter fram möjligheten att kameraövervakning kan vara en trygghetsskapande
åtgärd, vilket också styrks genom den forskning som på olika sätt genomförts i Sverige och
andra länder.
Nuvarande forskning enligt BRÅ, visar att kameraövervakning har effekt i områden som till
exempel parkeringsplatser. Men i andra miljöer så som till exempel utsatta bostadsområden
och kollektivtrafik, är resultaten inte lika tydliga. Kameraövervakning fungerar bäst i
kombination med andra brottsförebyggande åtgärder, samt att kameror är mer effektivt mot
egendomsbrott än mot våldsbrott.
I kommunen genomförs inom olika verksamheter förebyggande insatser för att skapa
trygg- och säkerhet för aleborna. Här kan nämnas regelbundna trygghetsvandringar,
nattvandring, fältarbete, vaktbolagsinsatser, grannsamverkan, ett rikt föreningsliv och
övrig fritidsverksamhet. Polisens brottsstatistik visar att det finns områden i Ale där
det händer en del brott, men som för den sakens skull inte behöver upplevas som
otrygga.
Kameraövervakning på allmän plats regleras i Lag (1998:150) om allmän
kameraövervakning. I lagen regleras ett antal specifika fall där kameraövervakning
tillåts samt regler för kameraövervakning därutöver. Länsstyrelsen är beslutande
myndighet.
Tillämpningen av lagen visar att kameraövervakning är ett alternativ att tillgå, men
detta först efter att andra åtgärder prövats långsiktigt. Avsikten med detta är förstås
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

39(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

att inte krocka med integritetsaspekten. På grund av integritetsaspekten kan man inte
heller ha generella regler utan måste alltid pröva varje fall utifrån sina egna
förutsättningar.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande2015-10-27
Motionen

Förvaltningens beslutsförslag:
På kända otrygga områden/platser i Ale genomförs redan idag insatser med avsikt att
upplevelsen av otrygghet ska minska. I nuläget görs inte bedömningen att kameraövervakning
är ett komplement till det pågående arbetet. Mot denna bakgrund föreslår sektorn att
motionen avslås.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag om att fullmäktige avslår motionen.
Rose-Marie Fihn (FP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.
Mikael Berglund (M) och Robert Jansson (SD) tillstyrker Rose-Marie Fihns yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels Rose-Marie
Fihns yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens
beslutsförslag.

Beslut
På kända otrygga områden/platser i Ale genomförs redan idag insatser med avsikt att
upplevelsen av otrygghet ska minska. I nuläget görs inte bedömningen att kameraövervakning
är ett komplement till det pågående arbetet. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelsen
att kommunfullmäktige avslår motionen.
Deltagande i beslut

Åke Niklasson (C) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att han inte deltar i beslutet.
Reservation

Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Zito Averstedt (M), Rose-Marie Fihn (FP) och
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
___
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

40(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

41(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2014.163

KS § 223

Svar på motion från Jan A. Pressfeldt (AD) om att
sälja bostadsbolaget AB Alebyggen
Aledemokraterna har genom Jan A Pressfeldt motionerat för att 99 % av AB Alebyggens
aktier skall säljas.
Förvaltningens bedömning är att Ale kommun behöver ett allmännyttigt bostadsföretag för
att möta behovet bland kommunens invånare.
Kommunens ambitioner att växa de kommande åren ökar behovet av att ha ett kommunägt
bostadsbolag som kan komplettera de bedömningar som privata aktörer kan göra med andra
utgångspunkter, ofta mer kortsiktiga företagsekonomiska.
De ekonomiska möjligheter som en försäljning skulle innebära är, speciellt med dagens
ränteläge, osäkra. Att satsa ett engångsbelopp för att höja de årliga driftskostnaderna
rekommenderas inte.
Förvaltningen anser med ovanstående som utgångspunkt att motionen bör avslås.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande, 2015-11-02.
Motionen

Förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkande

Ingela Nordhall (AD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels Ingela Nordhalls
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens beslutsförslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Deltagande i beslut

Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Zito Averstedt (M), Åke Niklasson (C) och
Rose-Marie Fihn (FP) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att de inte deltar i beslutet.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

42(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

Reservation

Ingela Nordhall (AD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

43(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2014.161

KS § 224

Svar på motion från Jan A. Pressfeldt (AD) om att
införa möjlighet att driva kommunala friskolor
Som ett komplement till de privata friskolorna och den nuvarande kommunledda
grundskolan vill Aledemokraterna ge möjlighet att införa kommunala friskolor som drivs utan
kommunal styrning och i stället av föräldrar, rektorer och lärare.
Med utgångspunkt i en bedömning av följande parametrar bedömer förvaltningen behovet av
att införa kommunala friskolor i Ale kommun.
Kommunens skolor visar nu positiva resultat i jämförelse med tidigare och det finns ett
pågående arbete för att skapa större möjligheter för rektorer och pedagoger att utnyttja sina
unika kompetenser. Det finns inget vetenskapligt stöd för att organisationsformen är
avgörande för resultaten samt det gagnar inte alla skolor att i nuläget tillåta etablering av
fristående kommunala skolor.
Förvaltningen föreslår med ovanstående som utgångspunkt att motionen avslås.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande,2015-10-29
Motionen

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförlag och yrkar att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Mikael Berglund (M) tillstyrker Paula Örns yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels sitt eget yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Protokollsanteckning
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

44(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

Paula Örn (S), Björn Norberg (S), Christina Oskarsson (S), Klas Karlsson (S), Sonny
Landerberg (MP), Jennifer Zetterman (V), Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Zito
Averstedt (M), Rose-Marie Fihn (FP), Åke Niklasson (C) lämnar följande
protokollsanteckning:
Vi önskar förtydliga att det idag inte finns några hinder för en kommunal skola att
ansöka om att få verka på så kallad intraprenad/kommunal friskola. Vi anser inte det
faktum att motionen inte bifalls innebär att skolor i framtiden inte kan inkomma
med en sådan ansökan. Att motionen inte bifalls beror på att intraprenadsformen är
beroende av att initativet kommer underifrån från rektor och /eller personal och det
är därför inte ett system som är möjligt att införa genom beslut från nämnd eller
fulllmäktige.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

45(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.102

KS § 225

Svar på medborgarförslag från Ledets
fiskeförening om förflyttning av baracker
Ledets fiskeförening har i ett medborgarförslag presenterat idéer och tankar kring att utveckla
sin ungdomsverksamhet. Föreningen har under hösten 2015 redovisat 15 bidragsberättigade
ungdomar i åldersgruppen 7-20 år. Förutom dessa har föreningen 20 vuxna medlemmar.
Föreningen har blivit lovade paviljonger av fastighetschefen i Ale kommun.
Exploateringsingenjören har godkänt ny placering av barackerna som idag är placerade vid
Surteskolan. Ny placering är norr om reningsverket i Älvängen.
Föreningen önskar ekonomisk täckning för de kostnader som kommer att uppstå i samband
med att flytta nämnda paviljonger vilka uppskattas till 320 tkr.
I uppgörelsen med föreningen gjordes klart ifrån Ale kommun att barackerna överlåts till
föreningen och att föreningen själva ombesörjer kostnader som uppstår i samband med
flytten.
Detta ligger således till grund för ett avslag angående begäran om ett ekonomiskt stöd i
samband med att paviljongerna flyttas.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2015-09-18



Medborgarförslag från Ledets Fiskeförening

Kultur- och fritidsnämndens beslutsförslag:
Kultur-och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå ansökan enligt
gällande bidragsbestämmelser.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kultur- och fritidsnämndens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå ansökan enligt gällande
bidragsbestämmelser.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

46(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

47(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.332

KS § 226

Godkännande av säkerhetsöverlåtelse m m av
anläggningsarrende avseende del av Nödinge 38:2
Nödinge Fotbollshall AB arrenderar av kommunen del av fastigheten Nödinge 38:2 och har
på arrendestället uppfört en fotbollshall.
Nödinge Fotbollshall AB önskar i samband med byte av konstgräset i fotbollshallen byta
bank.
Swedbank har begärt en markägarförklaring från kommunen för att låna ut pengar till
Nödinge Fotbollshall AB. Markägarförklaringen innebär i huvudsak följande.
Kommunen godkänner överlåtelsen till banken.
Kommunen erinrar om att kommunen tidigare har godkänt en säkerhetsöverlåtelse.
Kommunen godkänner att arrenderätten återgår till Nödinge Fotbollshall AB när bolaget har
fullgjort sina förpliktelser mot banken.
Om banken ska realisera säkerheten, ska det ske på det sätt som framgår av § 11 i
säkerhetsöverlåtelsen. Detta innebär kortfattat att försäljning sker efter anbudsförfarande till
ideell förening som har aktivitetsbidrag i Ale kommun, i andra hand att kommunen erbjuds
lösa arrendet och förvärva byggnaderna på arrendestället till ett pris motsvarande bankens
fordran, samt i tredje hand att försäljning sker till annan person efter det att arrendeavgiften
har ändrats till en marknadsmässig avgift som indexregleras.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande, 2015-11-02.
Markägarförklaring
Säkerhetsöverlåtelse

Förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen godkänner angiven markägarförklaring under förutsättning att Swedbank
och Nödinge Fotbollshall AB sluter en säkerhetsöverlåtelse med det innehåll som framgår av
§ 11 i ingivet förslag till säkerhetsöverlåtelse.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller deras
ersättare att underteckna markägarförklaringen.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

48(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner angiven markägarförklaring under förutsättning att Swedbank
och Nödinge Fotbollshall AB sluter en säkerhetsöverlåtelse med det innehåll som framgår av
§ 11 i ingivet förslag till säkerhetsöverlåtelse.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller deras
ersättare att underteckna markägarförklaringen.
___
Beslutsexpediering

För vidare hantering
Kommunjuristen
För kännedom
Exploateringsingenjören

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

49(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.297

KS § 227

Markanvisningsavtal Kärrvägen i Nol
Förslag till markanvisningsavtal för del av fastigheten Nol 18:1 som ligger längs med
Kärrvägen i Nol är framtaget mellan Ale kommun och Derome Hus AB. Det aktuella
området möjliggör en utbyggnad av 20-25 småhus som förslagsvis uppdelas på mindre
bostadsgrupper kring ett antal gemensamma gårdar. Kommunens intention är att området ska
säljas som bostadsrätter som en komplettering till befintlig bostadsbebyggelse. En
exploatering av området möjliggör en markförläggning av de luftledningar som idag går rakt
igenom området.
Priset på marken inklusive plankostnad, gatukostnad och anläggningsavgift för vatten och
avlopp bedöms till 2 650 kr/kvm, BTA byggrätter (bostäder enligt bygglov) som regleras i
kommande överlåtelseavtal.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande2015-10-28
Markanvisningsavtal Kärrvägen
Lägeskarta

Förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal för
Kärrvägen med Derome Hus AB.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller
deras respektive ersättare, att underteckna markanvisningsavtalet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal för
Kärrvägen med Derome Hus AB.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller
deras respektive ersättare, att underteckna markanvisningsavtalet.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

50(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

Beslutsexpediering

För vidare hantering
Exploateringsingenjör, Linda Karlsson
För kännedom
Ekonomichef
Planchef
Derome Hus AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

51(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.309

KS § 228

Detaljplan för bostäder inom Backa 1:13 m.fl. beslut om avslut av ärende
Enligt Kommunstyrelsens beslut KS §264, 2010-11-30, har planvatal tecknats och
detaljplanearbete påbörjats för bostäder inom fastigheten Backa 1:13 m fl söder om Nödinge.
Sedan tidigare beslut om planläggning har ny lagstiftning trätt i kraft (Plan och bygglagen SFS
2014:900) som bland annat ger andra förutsättningar för hur frågor om trafikbuller ska
hanteras i planeringen. För att den nya lagstiftningen ska gälla ska ärendet vara påbörjat efter
det att den trätt i kraft. Sektor samhällsbyggnad bedömer att det är lämpligt att utgå ifrån
aktuell lagstiftning för rubricerat ärende.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande 2015-10-29

Förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor samhällsbyggnad att avsluta detaljplanearbete för
bostäder inom Backa 1:13 m.fl.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor samhällsbyggnad att avsluta detaljplanearbete för
bostäder inom Backa 1:13 m.fl.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Planadministratör

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

52(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.311

KS § 229

Detaljplan för bostäder inom backa 1:13 m.fl beslut om planläggning och samråd
Kommunstyrelsen beslutade, KS §26, 2009-02-10 att godkänna ett planprogram för
utvidgning av golfbana och bostadsbebyggelse. 2010-08-12 inkom en ansökan om
detaljplaneläggning till Ale kommun. Kommunstyrelsen beslutade, KS §264, 2010-11-30, att
ställa sig positiva till detaljplanläggning för bostäder med mer. Sedan dess har planarbete
bedrivits med ärendenummer PLAN.2011.59. Ett utkast till samrådsförslag har arbetats fram
och bedöms kunna bli färdigt för samråd under 2015.
Delar av planområdet ligger inom område som är utpekat för bostadsbebyggelse i
kommunens översiktsplan (ÖP07), område B5, Lahallsåsen - Bostäder. Övriga delar av
planområdet ligger inom område som är utpekat som område för grönstruktur samt "Område
med annan markanvändning (opreciserad) varav delar är bestående.". Sammantaget är
bedömningen att föreliggande planförslag till viss del inte överenstämmer med intentionerna i
ÖP07.
Sektor samhällsbyggnad bedömer att föreslagen planering är i enlighet med kommunens
ambition om utveckling i Nödinge. Det arbete som har genomförts under tidigare planarbete
och som innefattar ett utkast till samrådshandlingar kan användas i sin helhet för det fortsatta
arbetet.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande, 2015-10-29.

Förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att teckna planavtal med
exploatören och påbörja detaljplaneläggning.
Kommunstyrelsen beslutar att ge sektor samhällsbyggnad godkännande att på delegation
besluta om att gå ut på samråd med planförslaget
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag avseende den andra
beslutspunkten och lämnar följande ändringsyrkande avseende första beslutspunkt:
Kommunstyrelsen beslutar att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att i enlighet med Plan
och bygglagen 5 kap 2 § (SFS 2014:900) teckna planavtal med exploatören och påbörja
detaljplaneläggning.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels sitt eget
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

53(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att i enlighet med Plan
och bygglagen 5 kap 2 § (SFS 2014:900) teckna planavtal med exploatören och påbörja
detaljplaneläggning.
___
Beslutsexpediering

För vidare hantering
Stadsarkitekt
Planadministratör

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

54(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.323

KS § 230

Finanspolicy med tillämpningsföreskrifter 2016
och tills vidare
Kommunfullmäktige godkände senast 2012-11-26, §173 "Finanspolicy, Ale kommunkoncern".
Finanspolicyn gäller tills vidare. Tillämpningsföreskrifterna, vilka senast antogs av
kommunstyrelsen 2014-11-11, §179 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.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande
Finanspolicyns tillämpningsanvisningar för 2016 och tills vidare, 2015-10-29.

Förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Finanspolicyns tillämpningsföreskrifter fortsätter att
gälla 2016 och tills vidare.
Kommunstyreslen beslutar att inte förelägga kommunfullmäktige något förslag till förändring
av "Finanspolicy, Ale kommunkoncern".
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Finanspolicyns tillämpningsföreskrifter fortsätter att
gälla 2016 och tills vidare.
Kommunstyreslen beslutar att inte förelägga kommunfullmäktige något förslag till förändring
av "Finanspolicy, Ale kommunkoncern".
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

55(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

Beslutsexpediering

För kännedom
AB Alebyggen
Samtliga nämnder och sektorchefer
Ekonomichef
Budgetchef
Redovisingschef
Assistent och ersättare redovisningsenheten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

56(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.223

KS § 231

Remissvar: En ny regional planering - ökad
samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU
2015:59)
Bostadsplaneringskommitténs uppdrag har varit att utreda och vid behov föreslå sådana
förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag
på regional nivå som behövs för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt
hållbar utveckling i alla delar av landet. I uppdraget har vidare ingått att utvärdera hur
samordningen av bostadsförsörjningsfrågorna på regional och kommunal nivå fungerar i dag
Ale kommuns syn på förslagen i en ny regional planering - ökad samordning och bättre
bostadsförsörjning är:


Problemet är felformulerat



Att lägga ansvaret på landsting/regioner kommer inte att lösa problemen med
bostadsförsörjningen



Det bästa sättet att arbeta för att förbättra bostadsförsörjningen är att arbeta med alla
aktörer som är aktuella i en funktionell region

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande, 2015-11-04.
Remissyttrande

Förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna remissyttrandet
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande Paula Örn och kommunchef Björn
Järbur i uppdrag att underteckna yttrandet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

57(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

Beslut
Kommunstyrelsen antar remissyttrandet.
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande Paula Örn och kommunchef Björn
Järbur i uppdrag att underteckna yttrandet.
___
Beslutsexpediering

Alexandra von Schéele

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

58(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.88

KS § 232

Justering av ramar i budget och verksamhetsplan
2016
Uppdraget för utbildningsnämnden har ökat inför 2016 mätt i antal barn och elever. Det
senaste året har många positiva resultat uppmätts inom nämndens ansvarsområde. Lusten att
lära har ökat i årskurs 8, fler avgångselever är behöriga i alla ämnen och resultaten i årskurs 6
ligger i de flesta mätta värden över riksgenomsnittet. För att inte riskera den positiva
utvecklingen behöver nämnden en resursförstärkning inför 2016.
Resursförstärkning med 5 000 tkr sker genom att kommunstyrelsens ram minskar med 2 500
tkr samt att det planerade resultatet minskar från 5 000 till 2 500 tkr.
De nya grundramarna föreslås därmed bli
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Årets resultat

755 426 tkr
168 750 tkr
2 500 tkr

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande, 2015-11-10.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att justera nämndplan och budget för
kommunstyrelsen när fullmäktiges beslut om ramjusteringar skall genomföras.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att.fastställa nya ramar i enlighet
med förslaget ovan.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att justera nämndplan och budget för
kommunstyrelsen när fullmäktiges beslut om ramjusteringar skall genomföras.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att.fastställa nya ramar i enlighet
med förslaget ovan.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

59(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

Deltagande i beslut

Ingela Nordhall (AD) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att hon inte deltar i beslutet.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

60(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.6

KS § 233

Redovisning av delegeringsbeslut
Allmänna ärenden

1. Kommunchefens beslut om att låta sektor arbete, trygghet och omsorg bereda motion om
medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn, 2015-09-14.
2. Administrativa chefens beslut om yttrande avseende antagning i allmänna hemvärnet
PEL81, 2015-10-23.
3. Administrativa chefens beslut om yttrande avseende antagning i allmänna hemvärnet
JEA71, 2015-11-10.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

61(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.5

KS § 234

Delgivningar
Kallelser/protokoll

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU
2015:60), beslut från styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad i Göteborgsregionens
kommunalförbund 2015-09-10 § 6 inklusive bilaga
Protokoll, pensionärsrådet 2015-09-14
Förslag till sammanträdestider och plats för styrelsemötena år 2016, beslut från
förbundsstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund 2015-09-18 § 49 inklusive bilagor
GRs roll och uppdrag som stöd i socialtjänst och hälso- och sjukvårdsfrågor, beslut från
förbundsstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund 2015-09-18 § 52 inklusive bilagor
Representanter till politisk beredningsgrupp för arbetet med hjälpmedelsavtalet samt hälsooch sjukvårdsavtalet, beslut från förbundsstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund
2015-09-18 § 53 inklusive bilaga
Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU
2015:60), beslut från förbundsstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund 2015-09-18
§ 65 inklusive bilaga
Protokoll, ungdomsrådet 2015-10-05
Minnesanteckningar, ägarråd i Grefab 2015-10-29 inklusive bilaga
Minnesanteckningar, ägarråd i Gryaab 2015-10-29 inklusive bilaga
Minnesanteckningar, ägarråd i Renova 2015-10-29 inklusive bilagor
Diverse

Dramatiskt läge för kommuner och landsting, pressmeddelande från Sveriges Kommuner och
Landsting, 2015-10-28
Från molekylnivå till samhällsnytta, dokumentation från konferens Aktuell forskning om alkohol
och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg, 2015-11-06

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

62(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

63(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2015.8

KS § 235

Delgivning av granskningsrapporter
Inkommen granskningsrapport om socialtjänstens rutiner för inkomna anmälningar kring
barn och unga som far illa, KPMG AB 2015-10-08
Svar på granskningsrapport Arbetsmarknadsenhet och försörjningsstöd, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-10-22 § 120 inklusive tjänsteutlåtande
Svar på granskningsrapport Rutiner för hantering av privata medel, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut 2015-10-22 § 123 inklusive tjänsteutlåtande och rutin för
internkontroll av hantering av privata medel

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

64(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

KS.2010.119

KS § 236

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående
ansökan om tillstånd till vindkraftpark Fyrskog,
Lerums kommun 551-7670-2014
Ale kommun har fått möjlighet att yttra sig inför miljöprövningsdelegationens
ställningstagande i detta ärende.
Ale kommun har tidigare yttrat sig, i enlighet med beslut på kommunstyrelsen 2015-06-02,
över Länsstyrelsen Västra Götalands läns remiss angående kompletteringsutredningar till
ansökan om tillstånd till vindpark Fyrskog i Lerums kommun.
Ale kommun har yttrat sig på Gothia Vinds samråd av 2013-11-14 för samma ärende.
Utifrån kompletteringsutredningarna om tillstånd till vindpark Fyrskog i Lerums kommun,
anser Ale kommun att nyetablering av vindkraftverk i området norr om Gråbo i Lerums
kommun kan utföras med de gränsvärden som Ale kommun använder sig av i motsvarande
situation:



Ale kommun anser att 35 dB(A) ska gälla som bullergräns för boende i Ale kommun.
1000 m ska vara skyddsavstånd för vindkraftverk för boende i Ale kommun.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande, 2015-11-15.
Förslag till yttrande

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till yttrande
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen eller deras
ersättare att underteckna yttrandet
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

65(65)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-11-17

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till yttrande
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen eller deras
ersättare att underteckna yttrandet
Deltagande i beslut

Sonny Landerberg (MP) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att de inte deltar i beslutet.
___
Beslutsexpediering

Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

