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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-01-14

Plats och tid

Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00 - 14:30

Beslutande och tjänstgörande
ersättare

Mikael Berglund (M), ordförande
Dan Björk (M)
Kajsa Nilsson (M)
Ingela Nordhall (AD)
Rose-Marie Fihn (FP)
Sune Rydén (KD) §§ 1-8, 10-19
Erik Karlsson (M) tjg. ers. för Sune Rydén (KD) § 9
Åke Niklasson (C)
Paula Örn (S)
Rolf Gustavsson (S)
Klas Karlsson (S) tjg. ers. för Ann-Christine Paulin (S)
Björn Norberg (S) §§ 1-2
Hasse Andersson (S) tjg. ers. för Björn Norberg (S) §§ 3-19
Johnny Sundling (V) tjg. ers för Ingmarie Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)

Närvarande ersättare

Erik Karlsson (M) §§ 1-8, 10-19
Ulf-Göran Solving (AD) §§ 1-8, 10-19
Tore Berghamn (FP)
Boel Holgersson (C)
Hasse Andersson (S) §§ 1-2
Monica Samuelsson (S)

Närvarorätt enligt särskilt beslut

-

Övriga deltagande

Björn Järbur, tf kommunchef §§ 1-16
Torbjörn Hall, kommunsekreterare
Anne Kolni, kommunikationschef § 2b-c
Lisbeth Tilly, sektorschef § 2c

Utses att justera

Paula Örn

Justeringens plats och tid

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge,
2014-01-15

Ajournering: 12:05 - 13:00

Underskrifter
Paragrafer: 1-19
Sekreterare:
Torbjörn Hall
Ordförande:
Mikael Berglund
Justerande:
Paula Örn
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-01-14

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-01-14

Datum för anslags uppsättande

2014-01-15

Datum för anslags nedtagande

2014-02-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Torbjörn Hall

Justerandes sign.
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KS § 1

Godkännande av dagordning
Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0007/14
KS § 2

Informationsärenden
a)

Information om Soltak AB

Tf kommunchef Björn Järbur redogör för resultaten av en utredning som gjorts på
uppdrag av bolaget Soltak AB. Utredningen handlar om fördelar och nackdelar,
kostnader och besparingar, eventuella effektiviseringar som kan göras om flera
kommuner samordnar IT-drift i ett gemensamt bolag.
b)

Visuell vision

Kommunikationschef Anne Kolni redogör för arbetet med att ta fram en ny grafisk
profil för Ale kommun.
c)

Information från sektor ATO

Anne Kolni och sektorchef Lisbeth Tilly redogör för aktuella frågor inom sektor arbete,
trygghet och omsorgs verksamheter.
d)

Kommunchefen informerar

Tf kommunchef Björn Järbur lämnar information från tjänstemannaorganisationen.
Idag handlar det bland annat om samhällsutveckling i Ale, medborgardialogsarbete,
samarbete/samverkan med fackliga organisationer samt om personalfrågor.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar informationen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0023/10
KS § 3

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








Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-11-19, § 172.
Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-03, § 223.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2013-08-29, § 103.
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2013-08-14.
Avfallsplan för Göteborgsregionen A2020, en sammanfattning.
Regional avfallsplan.

Ärendet bordlades på kommunstyrelsens sammanträde 2013-12-03, § 223.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige antar Regional avfallsplan, A2020.

Yrkande

Åke Niklasson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med följande tillägg:
Vid revidering av regional avfallsplan ställer sig Ale kommuns
kommunfullmäktige bakom att man söker samarbete med alla jordbrukare för
att åstadkomma hållbart nyttjande av växtnäring från behandlat matavfall; inte
begränsa sig till enbart Krav-jordbruk.
Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.
2.

Kommunfullmäktige antar den regionala avfallsplanen, A2020.
Vid revidering av regional avfallsplan ställer sig Ale kommuns kommunfullmäktige
bakom att man söker samarbete med alla jordbrukare för att åstadkomma hållbart
nyttjande av växtnäring från behandlat matavfall; inte begränsa sig till enbart Kravjordbruk.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0232/13
KS § 4

Antagande av policy för systematiskt
brandskyddsarbete
Brandskyddspolicy är en viljeförklaring och utgör den grundprincip och säkerhetsnivå som ska
gälla för brandskyddet i organisationen. Syftet med brandskyddspolicyn är att den ska utgöra
grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade mål.
Brandskyddspolicy krävs inte för att följa Myndighetens för samhällsskydd och beredskap råd,
men ska det systematiska brandskyddsarbetet breddas till ett ledningssystem, bör en grundläggande inriktning slås fast. Genom en skriftlig brandskyddspolicy visar ledningen vilka
värden som gäller för organisationen.
På uppdrag av tillförordnad kommunchefen har förslag till brandskyddspolicy tagits fram och
ska ses som ett komplement till kommunens säkerhets- och rikshanteringsarbete.
Policyn har en stark koppling till Ale kommuns säkerhetspolicy. Policyn kompletteras med
bestämmelser för det systematiska brandskyddsarbetet, som fastställs av kommunchefen.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-17, § 188.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-11-27.
Förslag till brandskyddspolicy.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till brandskyddspolicy för Ale kommun
att gälla från 2014-02-01 och tills vidare.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till brandskyddspolicy för Ale kommun
att gälla från 2014-02-01 och tills vidare.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0185/12
KS § 5

Förslag till ny organisering av ungdomsfullmäktige
i Ale kommun
Demokratiberedningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige, KF 2012-11-26 § 170 att utreda
hur ungdomsfullmäktige i Ale kommun kan utvecklas. En arbetsgrupp ledd av
demokratiberedningens ordförande har under våren 2013 arbetat fram ett förslag till hur
ungdomsfullmäktige skulle kunna organisera sig. Centrala element i det nya förslaget är
följande:












Syftet med Ale kommuns ungdomsfullmäktige är att ge ledamöter möjlighet att
framställa förslag till kommunens politiker samt möjlighet att föra en dialog med
kommunens politiker.
Ett annat uttalat syfte med ungdomsfullmäktige är att stärka elevrådens roll i Ale
kommun genom att låta dessa överta kontaktlärarnas uppdrag att ansvara för
urvalsprocessen/valen till ungdomsfullmäktige. Tanken är att detta i sin tur ska ge
synergieffekter på elevrådens verksamhet då kontaktpolitikernas samarbete med
elevråden antas kunna stärka elevråden avseende exempelvis sammanträdesteknik.
Det är viktigt att poängtera att ungdomsfullmäktige och elevrådens olika roller
kommer att bestå även i framtiden. Förslaget innebär att elevråden åtar sig ytterligare
ett uppdrag genom ansvarandet för urvalsprocessen/valen till ungdomsfullmäktige.
Elevrådens frågor kommer även fortsättningsvis kretsa kring de frågor som är
kopplade till skolans verksamhet medan ungdomsfullmäktiges frågor täcker hela
kommunens ansvarsområde.
Ungdomsfullmäktige kommer att utgöra ett pedagogiskt instrument för ungdomar att
lära sig mer om kommunens demokratiska institution kommunfullmäktige men detta
utgör ej ett primärt syfte.
Ungdomsfullmäktige kommer att ledas av en ordförande som utses bland
ungdomsfullmäktiges ledamöter.
Mandatperioden sträcker sig över 2 år och ungdomsfullmäktige ska bestå av ledamöter
i åk 8-9. Före detta ledamöter som går första året på gymnasiet ska erbjudas möjlighet
att utgöra mentorer för ledamöterna i ungdomsfullmäktige.
I samband med val av ledamöter till ungdomsfullmäktige så ska ungdomar ges
möjlighet till att bedriva valkampanj. Ett exempel på detta skulle kunna vara att
ungdomarna får välja några frågor som de vill profilera sig i samt spela in en Youtube
– film där de får propagera för sin politik.
En koordinerande resurs bör avsättas för ungdomsfullmäktiges arbete.

Hur detta arbete ska omsättas i praktiken framgår av förslag till processbeskrivning för
ungdomsfullmäktiges verksamhet samt förslag till ny arbetsordning för ungdomsfullmäktige.

Justerandes sign.
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Beslutsunderlag












Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-17, § 189.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-11-29.
Yttrande från demokratiberedningen 2013-11-25.
Remissyttrande från kommunens högstadierektorer 2013-11-20.
Remissyttrande från utbildningsnämnden 2013-11-20.
Remissyttrande från kultur- och fritidsverksamheten i Ale kommun 2013-11-20.
Remissyttrande från ungdomsrådet 2013-11-11.
Bilaga 1 till tjänsteutlåtande – processbeskrivning för ungdomsfullmäktiges verksamhet
2013-.
Bilaga 2 till tjänsteutlåtande –förslag till reviderad arbetsordning för ungdomsfullmäktige
2013-.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-26 § 170.

Arbetsutskottet beslutade 2013-12-17 § 189 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
beslutsförslag.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
Beslutsgång

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

Beslut
1.

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0119/10
KS § 6

Samrådsyttrande gällande projektet Vindpark
Fyrskog i Lerums kommun
Ale kommun har fått Gothia Vind AB inbjudan till samråd för projektet Vindpark Fyrskog i
Lerums kommun. Av samrådsunderlaget framgår att en del av skyddsavståndet för en
vindpark ligger i Ale kommun. Det aktuella skyddsområdet finns med i Ale kommuns
vindbruksplan 2011.
Ale kommuns samlade synpunkter på projektet Vindpark Fyrskog, som främst berör
markanvändnings frågor, avser enbart Lerum kommuns vindbruksplanområde E.
Beslutsunderlag








Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-17, § 190.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-11-28.
Samrådsunderlag – Vindpark Fyrskog, Gothia Vind AB 2013-11-14.

Lerum kommuns vindbruksplan– karta 2011-10-06.
Ale kommuns vindbruksplan – karta 2011-01-31.
Yttrande 2013-11-28.

Arbetsutskottet beslutade 2013-12-17 § 190 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
beslutsförslag.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar på att följande text i yttrandet tas bort:
Utifrån Ale kommuns vindbruksplan anser vi att det inte finns några hinder för
Lerum kommuns skyddsområde E. Ale kommun har inget intresse i
skyddszonen.
och ersätts med:
I Ale kommun pågår ett arbete med att omarbeta gällande ÖP med tillhörande
Vindbruksplan. En del är att ändra skyddsavstånd mellan vindkraftverk och
bebyggelse till 1000 meter. Vi begär därför att Gothia vind respekterar ett
skyddsavstånd på 1000 meter mellan vindkraftverk och bebyggelse i Ale
kommun.
Åke Niklasson (C) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
Sune Rydén (KD) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
Peter Rosengren (MP) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.

Justerandes sign.
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Johnny Sundling (V) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och dels på sitt
eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Deltagande i beslut

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Klas Karlsson (S) och Hasse Andersson (S) meddelar att
de inte deltar i beslutet.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande yttrande från sektor
kommunstyrelsen med följande textändring:
Utifrån Ale kommuns vindbruksplan anser vi att det inte finns några hinder för
Lerum kommuns skyddsområde E. Ale kommun har inget intresse i
skyddszonen.
tas bort och ersätts med:
I Ale kommun pågår ett arbete med att omarbeta gällande ÖP med tillhörande
Vindbruksplan. En del är att ändra skyddsavstånd mellan vindkraftverk och
bebyggelse till 1000 meter. Vi begär därför att Gothia vind respekterar ett
skyddsavstånd på 1000 meter mellan vindkraftverk och bebyggelse i Ale
kommun.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt
kommunchef eller deras respektive ersättare att underteckna yttrandet.

Reservation

Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Protokollsanteckning

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Klas Karlsson (S) och Hasse Andersson (S) lämnar
följande protokollsanteckning:
Då gällande vindbruksplan inte följs i yttrandet och eventuellt nya riktlinjer inte
har antagits är det inte möjligt att ta ställning i frågan.
___
Beslutsexpediering
Gothia Vind, Box 231, 431 23 Mölndal, Att: Vindpark Fyrskog
KS Diariet
Planadministratör Plan och Bygg
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

14(36)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-01-14

KS0231/13
KS § 7

Samrådsyttrande gällande en ny översiktsplan för
Alingsås kommun
Ale kommun har fått Alingsås samrådsförslag till en ny översiktsplan för Alingsås för yttrande.
Av samrådhandlingen framgår att ett antal mellankommunala frågor berör Ale kommun.
Ale kommuns samlade synpunkter framgår av bifogat yttrande.
Beslutsunderlag











Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-17, § 191.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-11-28.
Samrådshandling – Översiktsplan för Alingsås kommun, Del 1 Planförslag 2013-09-24.
Samrådshandling – Översiktsplan för Alingsås kommun, Del 2 Förutsättningar och
utgångspunkter 2013-09-24.
Samrådshandling – Översiktsplan för Alingsås kommun, Del 3 Konsekvenser 2013-09-24.
Samrådshandling – Översiktsplan för Alingsås kommun, Regler och rekommendationer
2013-09-24.

Ale kommuns vindbruksplan – karta 2011-01-31.
ÖP Alingsås kommun, Regler och rekommendationer – karta 2013-09-24.
Yttrande 2013-11-28.

Ärendet föredrogs av planarkitekt Ivana Markovic på arbetsutskottets sammanträde 2013-1217 § 187b.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande yttrande från Sektor
kommunstyrelse.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt
kommunchef eller deras respektive ersättare att underteckna yttrandet.

Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande yttrande från Sektor
kommunstyrelse.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt
kommunchef eller deras respektive ersättare att underteckna yttrandet.

___
Beslutsexpediering
Samhällsbyggnadskontoret, Alingsås kommun, Sveagatan 12, 441 81 Alingsås (märk kuvertet med ”ÖP
Samråd”)
KS Diariet
Planadministratör Plan och Bygg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0230/13
KS § 8

Remiss angående översyn och revidering av
riksintresseområde för friluftslivet i Västra
Götalands län
Länsstyrelsen ger utifrån nya riktlinjer förslag på uppdateringar av riksintresse för friluftsliv
utifrån ny kunskap och aktuella förhållanden. Genom remittering får de in aktuell information.
Efter avslutad remiss överlämnas förslaget till Naturvårdsverket.
Riksintresse för friluftsliv är en stor kommunal angelägenhet. Sektor samhällsbyggnad gör
bedömningen att de områden som berör Ale kommun är väl beskrivna och i grunden riktigt
avgränsade.
Området Vättlefjäll (FO49) strider mot ett av staten utpekat bergtäktsområde norr om Bohus
samhälle. Gränsen bör justeras.
Inom Risvedsområdet (FO37) ligger en betongindustri söder om Kilandaån och Kollanda
mosse. Gränsen bör justeras.
På grund av kort svarstid har ingen närmare inventering av de utpekade- eller ev. nya områden
kunnat göras.
Beslutsunderlag












Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-17, § 192.
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2013-01-09.
Missiv till remissen
Naturvårdsverkets riktlinjer
Översiktskarta över samtliga områden som föreslås bli riksintresse för friluftslivet
Karta riksintresse MB 3 kap remissområden riksintresse friluftsliv
Karta Göta- och Nordre älv och Nordre älvs estuarium
Karta Risvedenområdet
Karta Vättlefjäll
Yttrande - riksintresse för friluftsliv

Ärendet föredrogs av planarkitekt Robin Pettersson på arbetsutskottets sammanträde 201312-17.
Arbetsutskottet beslutade 2013-12-17 § 192 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
beslutsförslag.

Justerandes sign.
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Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande
och kommunchefen eller deras ersättare att underteckna yttrandet.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sektorns beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Deltagande i beslut

Åke Niklasson (C) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom de nya riksintresseområdena för friluftsliv under
förutsättning att de revideras enligt ovan.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen eller
deras ersättare att underteckna yttrandet.

___
Beslutsexpediering
Verksamhetschef plan och bygg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(36)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-01-14

KS0243/13
KS § 9

Markanvisningsavtal berörande mark vid Ale
gymnasium
Förslag till markanvisningsavtal har upprättats med Ale Exploatering AB gällande område i
anslutning till Ale gymnasium. Avtalet ger bolaget rätt att under två år förhandla med
kommunen om exploatering och köp av markanvisningsområdet omfattande delar av
fastigheterna Nödinge 38:2 och 38:20. När avtalet godkänts ska bolaget betala 100 000 kr till
kommunen som ett förskott på framtida köpeskilling.
Bakgrunden till avtalet är bland annat att kommunen har kvar ett åtagande enligt tidigare avtal
att anvisa mark för ytterligare ca 100 bostäder i Nödinge till bolaget. Ale Exploatering är också
beredda att ingå i en projektgrupp tillsammans med kommunen, Alebyggen och Balder för
utveckling av de centrala delarna av Nödinge och där satsa både tid och ekonomiska resurser.
Ale Exploatering är idag inte markägare i Nödinge centrum, vilket övriga parter i
projektgruppen är. Genom att träffa detta markanvisningsavtal blir Alex likvärdig part i
projektgruppen och får legitimitet i den egna organisationen att engagera sig i projektgruppen.
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-17, § 193.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-11-28.
Markanvisningsavtal.
Lägeskarta.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal med Ale Exploatering AB avseende
område av fastigheterna Nödinge 38:2 och 38:20 vid Ale gymnasium.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen, eller
deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.

Jäv

Sune Rydén (KD) och Ulf-Göran Solving (AD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen
av detta ärende.
Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(36)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-01-14

Deltagande i beslut

Åke Niklasson (C) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal med Ale Exploatering AB avseende
område av fastigheterna Nödinge 38:2 och 38:20 vid Ale gymnasium.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen, eller
deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.

___
Beslutsexpediering
Ale Exploatering AB
Verksamhetschef plan- och bygg
Mark- och exploateringschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(36)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-01-14

KS0245/13
KS § 10

Arbetsmarknadsenheten 2014 - särskild satsning
I kommunstyrelsens budget för 2014 finns 2 000 Tkr avsatta för Arbetsmarknadsåtgärder
inom de specialdestinerade anslagen.
Under 2013 genomförs följande arbetsmarknadsåtgärder inom Arbetsmarknadsenheten:





Feriearbete 750 Tkr
Skogslaget 550 Tkr
Ungdomssatsningar 450 Tkr
Ale för alla 250 Tkr.

Totalt 2013: 2 000 Tkr
För 2014 föreslås en fördelning på följande arbetsmarknadsåtgärder inom
Arbetsmarknadsenheten:





Feriearbete 875 Tkr
Unga i jobb, anställningar 435 Tkr
Ny föreningspool (Ale för alla ingår) 450 Tkr
Trygghetsvärdar 240 Tkr

Totalt 2014: 2 000 Tkr
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-17, § 194.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-11-27.
Protokollsutdrag OAN 000086/13, 2013-11-14.
Tjänsteutlåtande OAN 000086/13, 2013-10-24.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen beslutar avsätta 2 000 Tkr till Arbetsmarknadsenheten enligt
förslaget.

Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(36)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-01-14

Deltagande i beslut

Åke Niklasson (C) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar avsätta 2 000 Tkr till Arbetsmarknadsenheten enligt
förslaget.

___
Beslutsexpediering
Förvaltningsekonom KS
Verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten
Controller sektor ATO

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(36)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-01-14

KS0244/13
KS § 11

Samråd om budget enligt § 23 i Lag (2003:1 210)
om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser
Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen varje år upprätta en plan för förbundets
verksamhet och ekonomi för de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska
styrelsen upprätta en preciserad årsbudget.
Årsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 november året före budgetåret
(kalenderår). Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om
budgetramarna.
Förbundets budget för 2014 föreslås uppgå till 6 340 tkr, vilket är samma belopp som 2013.
Tilldelningen av medel från staten är densamma som lämnats år 2010-2013. Ales andel av den
föreslagna budgeten utgör 396 tkr (396 tkr 2013). I kommunens budget för 2014 finns 406 tkr
reserverat för ändamålet.
Samordningsförbundets styrelse önskar få besked senast 31 december 2013 om budgeten på
6 340 tkr kan antas av förbundsmedlemmarna.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-17, § 195.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-11-22.
Skrivelse från samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2013-11-21.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen noterar att samråd kring förslag till budget 2014 för
Samordningsförbundet har skett.
Ale kommun, kommunstyrelsen, bidrar under 2014 med 396 tkr till förbundets
verksamhet.

Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(36)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-01-14

Deltagande i beslut

Åke Niklasson (C) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen noterar att samråd kring förslag till budget 2014 för
Samordningsförbundet har skett.
Ale kommun, kommunstyrelsen, bidrar under 2014 med 396 tkr till förbundets
verksamhet.

___
Beslutsexpediering
Förbundschef Per Liljebäck
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kommunchefen
Sektorschef ATO

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(36)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-01-14

KS0250/13
KS § 12

Rapportstruktur och tidplan för
uppföljningsprocessen 2014
Verksamhetsplan 2014 utgör kommunens övergripande styrdokument och syftar till att styra
den kommunala utvecklingen i enlighet med budget 2014 och investeringsplan 2014-2017.
Verksamheten ska bedrivas inom de av Kommunfullmäktige beslutade ekonomiska ramarna
och gällande lagstiftning och följa Kommunfullmäktiges viktigaste mål, inriktning och
prioriteringar.
I Verksamhetsplanen poängteras vikten av god ekonomisk hushållning. Ett arbete med måloch resultatstyrning har påbörjats och kommer att presenteras senare, därför beskrivs nu
enbart tidplan och rapportstruktur för uppföljningsrapporterna.
För uppföljningsrapporterna under 2014 anges en plan för de olika rapporternas innehåll och
karaktär. Rapporterna kommer i varierande grad att belysa verksamhetens utveckling i
förhållande till Verksamhetsplanen samt utvecklingen inom personal- och ekonomiområdet.
Rapporteringen varierar från en mycket begränsad ekonomisk lägesredovisning till en mer
fullödig rapportering av verksamhetens utveckling.
Beslutsunderlag




Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-17, § 196.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-12-04.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen godkänner rapportstruktur och tidplan för uppföljningsprocessen
under 2014.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att inför år 2015 utarbeta en ny rutin för
rapportstruktur med färre rapporteringstillfällen.

Beslutsgång

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

Åke Niklasson (C) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(36)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-01-14

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen godkänner rapportstruktur och tidplan för uppföljningsprocessen
under 2014.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att inför år 2015 utarbeta en ny rutin för
rapportstruktur med färre rapporteringstillfällen.

___
Beslutsexpediering
Samtliga nämnder
Sektorchefer
Ekonomichef
Budgetchef
Redovisningschef
Ekonomer/controllers
Nämndsekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

26(36)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-01-14

KS0228/13
KS § 13

Riktlinjer för intern styrning och kontroll i
kommunens nämnder
Det övergripande och primära syftet med intern styrning och kontroll är att säkerställa att de
av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska och verksamhetsmässiga målen uppfylls. En väl
planerad och genomförd intern styrning och kontroll, baserad på en väsentlighets- och
riskanalys, utgör därför ett styr- och ledningsverktyg av väsentlig betydelse för såväl den
politiska ledningen som tjänstemannaledningen.
På t f kommunchefens uppdrag har sektor kommunstyrelsen tagit fram förslag på riktlinjer för
den interna styrningen och kontrollen från 2014. Dessa bygger på den så kallade COSOmodellen.
COSO är ett etablerat ramverk för god intern styrning och kontroll. Intern kontroll definieras
som en process som påverkas av styrelse, ledning och annan personal och som utformats för
att ge en rimlig försäkran om att enheterna mål uppnås.
Det finns för närvarande en av kommunfullmäktige, 2008-02-25, fastställd policy för intern
kontroll, som ska gälla även fortsättningsvis. Riktlinjerna är kommunstyrelsens övergripande
styrdokument, som kompletterar policyn.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-17, § 197.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-11-27.
Förslag till riktlinjer för intern styrning och kontroll i Ale kommun.

Ärendet föredrogs av tillförordnad kommunchef Björn Järbur på arbetsutskottets
sammanträde 2013-12-17 § 187d.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen fastställer föreliggande förslag till riktlinjer för den interna styrningen
och kontrollen i kommunens nämnder att gälla från 2014.

Beslutsgång

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

Åke Niklasson (C) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

27(36)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-01-14

Beslut
1.

Kommunstyrelsen fastställer föreliggande förslag till riktlinjer för den interna styrningen
och kontrollen i kommunens nämnder att gälla från 2014.

___
Beslutsexpediering
Samtliga nämnder
Kommunchefen
Samtliga sektorchefer
Samtliga ekonomer/controllers
Kvalitetschefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

28(36)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-01-14

KS0260/13
KS § 14

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2014
Internkontrollplanerna skall säkerställa att de av fullmäktige uppfyllda målen uppfylls och att
verksamheten bedrivs enligt lagar och förordningar på ett ändamålsenligt sätt. Nämndernas
planer för intern kontroll visar på ett systematiskt sätt hur den interna kontrollen genomförs
under året. I bilaga framgår kommunstyrelsens förslag till internkontrollplan för 2014.
Kommunstyrelsens internkontrollplan avser dels den kommunövergripande kontrollen och
dels kontrollen över kommunstyrelsens egen nämndverksamhet.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-17, § 198.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-12-17.
Kommunstyrelsens förslag till internkontrollplan 2014.

Arbetsutskottet beslutade 2013-12-17 § 198 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
beslutsförslag.
Beslutsgång

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

Åke Niklasson (C) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontrollplan för kommunstyrelsen 2014.

___
Beslutsexpediering
Förvaltningsekonom KS

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

29(36)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-01-14

KS0240/13
KS § 15

Personalavdelningens dokumenthanteringsplan
På grund av ändrade rutiner på Personalenheten behöver deras dokumenthanteringsplan
revideras. Bland annat skall förtroendevaldas arvoden gallras efter 7 år i stället för tidigare 10
år. Vidare tas den nya rutinen med arkivering av T3-blanketter i kommunens e-arkiv upp.
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-17, § 199.
Tjänsteutlåtande, 2013-11-20, från sektor kommunstyrelsen.
Reviderad dokumenthanteringsplan.
Lista på förändringar.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen antar Personalenhetens nya dokumenthanteringsplan att gälla från
och med 2014-01-01.

Beslutsgång

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

Åke Niklasson (C) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen antar Personalenhetens nya dokumenthanteringsplan att gälla från
och med 2014-01-01.

___
Beslutsexpediering
Personalenheten
Kommunarkivarien

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

30(36)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-01-14

KS0224/13
KS § 16

Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Västra Götaland 2025 - årlig avstämning
Västra Götalands regionala trafikförsörjningsprogram är det centrala styrdokumentet för
regionens kollektivtrafikutveckling. Kollektivtrafiknämnden gör en årlig avstämning med
kommunerna av trafikförsörjningsprogrammets måluppfyllelse. Remissen innehåller en
uppföljning samt förslag på övergripande prioriteringar för 2015-2016 för att nå målen.
De frågeställningar som VGR vill att kommunerna yttrar sig över är hjälp med prioriteringar
inom målen och hur kommunerna ser på processen med årlig avstämning.
Kommunernas svar ska vara VGR tillhanda senast 17 januari.
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-17, § 200.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-12-06.
Yttrandet 2013-12-06.
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025 – årlig avstämning 2013.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande över årlig avstämning av regionalt
trafikförsörjningsprogram
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller
deras ersättare att underteckna yttrandet

Beslutsgång

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

Åke Niklasson (C) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

31(36)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-01-14

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande över årlig avstämning av regionalt
trafikförsörjningsprogram
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller
deras ersättare att underteckna yttrandet

___
Beslutsexpediering
Miljöplanerare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

32(36)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-01-14

KS0113/13
KS § 17

Rekrytering av ny kommunchef
Björn Järbur har varit tillförordnad kommunchef för Ale kommun sedan kommunstyrelsens
arbetsutskotts beslut 2013-05-21 § 101, kommunstyrelsens beslut 2013-06-04 § 136 samt
beslut om förlängning vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2013-12-17. Nu
föreslår sektor kommunstyrelsen att kommunstyrelsen beslutar om att tillsvidareanställa Björn
Järbur som kommunchef.
MBL-förhandlingar har skett 2013-11-19 och 2013-11-29. Samtliga fackförbund tillstyrkte
arbetsgivarens förslag.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-12-09.

Tf kommunchef Björn Järbur närvarar ej under kommunstyrelsens överläggningar och beslut.
Kommunsekreterare Torbjörn Hall närvarar ej under kommunstyrelsens överläggningar.
Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen anställer Björn Järbur som kommunchef för Ale kommun från och
med 2014-01-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att teckna
anställningsavtal med Björn Järbur.

Beslutsgång

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

Åke Niklasson (C) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen anställer Björn Järbur som kommunchef för Ale kommun från och
med 2014-01-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att teckna
anställningsavtal med Björn Järbur.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

33(36)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-01-14

Beslutsexpediering
Kommunchef
Kommunstyrelsens ordförande
Personalenheten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

34(36)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-01-14

KS0004/14
KS § 18

Redovisning av delegeringsbeslut
Markärenden

1.
2.
3.

Mark- och exploateringschefens beslut om överenskommelse om fastighetsreglering mm
innebärande att område av fastigheten Högstorp 1:13 utan kostnad överförs till
kommunens fastighet Svenstorp 1:15. (2013-10-10).
Mark- och exploateringschefens beslut om hyresavtal träffat med Hardesjö Bilverkstad
AB om uthyrning av lokal på den av kommunen inköpta fastigheten Utby 2:87. (201310-15).
Mark- och exploateringschefens beslut om förvärv av del av fastigheten Skårdal 5:30 via
överenskommelse om fastighetsreglering. (2013-11-22).

Personalärenden

4.
5.

Kommunstyrelsens ordförandes beslut om att tillförordna sektorschef Lisbeth Tilly till
tf. kommunchef för perioden 2013-12-04 till och med 2013-12-08. (2013-12-03).
Kommunchefens beslut om att tillförordna Lena-Maria Vinberg som sektorschef vid
sektor UKF under följande datum: 2013-12-23, 2012-12-27, 2013-12-30, 2014-01-02,
2014-01-03.

Deltagande i beslut

Åke Niklasson (C) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av anmälda delegeringsbeslut.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

35(36)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-01-14

KS § 19

Delgivningar
Kallelser/protokoll

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Protokollsutdrag SBN 2013-12-12 Detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1 –
Beslut om samråd (SBN76/11).
Protokollsutdrag SBN 2013-11-14 Utby 3:25 m fl Detaljplan för bostäder – Beslut om
samråd.
Protokollsutdrag SBN 2013-11-14 Nödinge – Stommen 7:1 Ansökan om detaljplan för
bostäder.
Protokollsutdrag SBN 2013-11-14 Surte 43:1 – Ansökan om planändring.
Protokollsutdrag SBN 2013-11-14 Nödinge 1:31 – Beslut om utställning av detaljplan.
Protokollsutdrag UBN 2013-12-18 Svar på granskningsrapport beredskap och strategier
avseende dimensionering av förskolor och skola.
Protokollsutdrag UBN 2013-11-20 § 143 Kostnadräkning för avreglering av Ale
gymnasium.
Protokollsutdrag UBN § 166/13 Internkontrollplan 2014.
Protokollsutdrag KFN § 55/13 Ale kommuns kulturplan.
Protokollsutdrag KFN § 68/13 Internkontrollplan 2014.
Protokollsutdrag KF § 202/13 Redovisning av ej verkställda fullmäktigebeslut 2012-1101 – 2013-10-31.
Protokollsutdrag KF § 203/13 Inkommet medborgarförslag – lokaler för föräldralösa
flyktingar.
Protokollsutdrag KF § 200/13 Svar på motion från vänsterpartiet om vita jobb – en
modell för justa villkor vid offentlig upphandling.
Kommunala Pensionärsrådets protokoll 2013-11-07, inkl bilaga Öppna jämförelser,
äldreomsorg – vård och omsorg 2012.

Diverse

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen i Ale kommun 2014.
INK 2013-12-06 fr Boverket – Bostadsmarknadsenkäten – En kunskapskälla för
analyser av bostadsmarknaden.
INK 2013-11-09 fr Arbetsförmedlingen – informations- och prognosbrev.
INK 2013-12-04 fr Svensk kollektivtrafik – Färdplan ”Kollektivtrafikens roll i en hållbar
samhällsutveckling”.
INK 2013-12-19 fr KMPG – Granskningsrapport – Debitering renhållningsavgifter.
Göteborgs stad - beslut om en ny bolagsstruktur samt nya riktlinjer för ägarstyrning för
bolagskoncernen i Göteborgs stad.
Cirkulär SKL - konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare
och förskollärare samt övergångsbestämmelser.
Cikulär SKL Tekniksprånget i kommuner och lansting/regioner.
Cikulär fr SKL - Barns skulder.
Länsstyrelsen - Rapporten ”…men ingen berättar om de fula sidorna…”. Lokal
mobilisering mot cannabis.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Cirkulär 13:70 fr SKL - Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och
syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enl AGS-KL.
SKL Överenskommelse om att stärka barnets rättigheter i Sverige.
SKL Överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre för
2014.
SKL Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa för år
2014.
SKL Överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom
socialtjänsten 2014.
SKL Överenskommelse om fördjupade medicinska utredningar 2014-2015.
SKL Överenskommelse om nationell satsning för förbättrad patientsäkerhet för år 2014.
Överenskommelse om fortsatta insatser för en mer jämlik hälso- och sjukvård för 2014.
Cirkulär SKL - Förslag till bestämmelser om omställningstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL).
Cirkulär 13:73 från SKL - Redovisningsfrågor 2013 och 2014.

Deltagande i beslut

Åke Niklasson (C) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

