PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20

Plats och tid

Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:05 - 12:10

Beslutande och tjänstgörande
ersättare

Mikael Berglund (M), ordförande
Dan Björk (M) §§ 139-143, 145-151
Erik Karlsson (M) tjg. för Dan Björk (M) § 144
Kajsa Nilsson (M)
Ingela Nordhall (AD)
Rose-Marie Fihn (FP)
Sune Rydén (KD)
Åke Niklasson (C)
Paula Örn (S)
Rolf Gustavsson (S)
Ann-Christine Paulin (S)
Björn Norberg (S)
Ingmarie Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)

Närvarande ersättare

Erik Karlsson (M) §§ 139-143, 145-151
Ulf-Göran Solving (AD)
Tore Berghamn (FP)
Jonatan Sundeen (KD)
Klas Karlsson (S)
Hasse Andersson (S)
Tyrone Hansson (S)
Johnny Sundling (V)

Övriga deltagande

Björn Järbur, tf kommunchef
Torbjörn Hall, kommunsekreterare
Anders Nordgren, utvecklingsledare
Katrin Busck, verksamhetschef
Susanne Stenberg, kommunjurist
Carita Sandros, sektorchef samhällsbyggnad
Jan A Pressfeldt, ordf.
samhällsbyggnadsnämnden
Torbjörn Andersson, verksamhetschef teknik
Helene Ramert, ekonomichef

Utses att justera

Paula Örn

Justeringens plats och tid

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7,
Nödinge 2013-08-21

Ajournering 11:30-11:35, 11:50-11:53

Underskrifter
Paragrafer: 139-151

Sekreterare:
Ordförande:

Torbjörn Hall
Mikael Berglund

Justerande:
Paula Örn
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-08-20

Datum för anslags uppsättande

2013-08-21

Datum för anslags nedtagande

2013-09-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Torbjörn Hall

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20

KS § 139

Godkännande av dagordning
Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns med tillägget punkt 4c ”Information
om VA-plan 2050”.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med ordförandens tillägg.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20

KS0007/13
KS § 140

Informationsärenden
a)

Uppföljning projekt fotosyntes

Anders Nordgren, utvecklingsledare på sektor utbildning, kultur och fritid och Katrin
Busck verksamhetschef på samma sektor redogör för utvecklingen av projektet
Fotosyntes. Projektet handlar om att arbeta förebyggande mot barn i unga åldrar för att
kunna undvika utanförskap senare i livet.
b)

Information gällande hemställan om yttrande från AB Alebyggen rörande
försäljning av Alebyggens äldreboenden

Det kommunala bolaget AB Alebyggen har inkommit med en förfrågan till
kommunfullmäktige hur man ställer sig till en eventuell försäljning av vissa av Alebyggens
fastigheter. Susanne Stenberg, kommunjurist informerar kommunstyrelsen om vissa
juridiska aspekter av frågan.
c)

Information om VA-plan 2050

Carita Sandros, sektorchef för sektor samhällsbyggnad, Torbjörn Andersson,
verksamhetschef teknik samt Jan A Pressfeldt, ordförande för samhällsbyggnadsnämnden
lämnar information i beslutsärendet VA-plan 2050.
d)

Uppföljningsrapport 3 för kommunstyrelsen och kommunen som helhet

Helene Ramert, ekonomichef, redovisar resultaten av uppföljningsrapport 3.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar informationen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20

KS0015/13
KS § 141

Hemställan om yttrande fr Alebyggen rörande
försäljning av Alebyggens äldreboenden
AB Alebyggen har, i enlighet med kommunallagen 3 kap 17 §, begärt kommunfullmäktiges
principiella ställningstagande till en eventuell kommande försäljning av vissa av bolagets
fastigheter. Aktuella fastigheter inrymmer i dag, genom hyresavtal, del av kommunens
äldreomsorg och boenden inom funktionshinder samt Bohus centrum.
En första utgångspunkt är kommunen som ägare till AB Alebyggen och som en genom bolaget
aktiv aktör på kommunens bostadsmarknad, med ett uppdrag om långsiktig bostadsförsörjning
för kommunens medlemmar. En andra utgångspunkt är att de ovan nämnda verksamheter som
nu inryms i de fastigheter som berörs av ärendet sker genom hyresavtal. Det kan med fog antas
att det finns ett ekonomiskt övervärde i fastigheterna, särskilt kopplat till hyresavtalen med
kommunen, i vart fall har en presumtiv köpare initialt bedömt att det finns ett ekonomiskt
mervärde av att äga fastigheterna.
En försäljning av verksamhetslokaler till en privat aktör innebär att kommunen som ägare
förlorar den kontroll och det inflytande som kommunen har idag/kan ha framgent genom
kommunstyrelsens uppsiktsplikt, kommunens inspektionsrätt och utformningen av
ägardirektiven. Det avgörande i relationen hyresgäst – hyresvärd är samtidigt inte om
fastighetsägaren är ett kommunalt bolag eller ett privat bolag utan i stället att fastighetsägaren
bedriver en seriös verksamhet med fokus på samhällsfastigheter och de behov den kommunala
verksamheten har. Någon närmare riskanalys för de verksamheter som idag inryms i aktuella
fastigheter kan inte ske utan tillgång till exv. ekonomiska underlag kopplat till fastighetsobjekten
som sådana. Det kapital som frigörs vid en försäljning kommer att innebära ökade möjligheter
för bolaget att bygga nytt, i dagsläget handlar det om sådan byggnation som redan är planerad
för av bolaget. – Det strategiska vägvalet är kommunfullmäktiges att göra, och slutligt beslut har
bolaget att fatta.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-06-18, § 104.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-05-31.
Begäran från Alebyggen om kommunfullmäktiges yttrande.

Ärendet föredrogs av kommunjurist Susanne Stenberg under kommunstyrelsens sammanträde
2013-08-20 § 140b.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20

Beslutsgång

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

Beslut
1.

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20

KS0187/12
KS § 142

VA-plan 2050
Tekniska förvaltningen påbörjade 2008 ett arbete med att ta fram VA-plan 2050, vilket är ett
dokument som visar VA-enhetens långsiktiga inriktningsmål och handlingsprogram. I
november 2008 antog tekniska nämnden VA-plan 2050 som arbetsdokument med ekonomiska
konsekvenser för slutligt fastställande av beslut hösten 2009. VA-enheten har tillsammans med
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott arbetat fram en revidering av VA-plan 2050. Planen
innebär att taxan fram till 2021 kommer att höjas årligen med mellan 3-4 % för att täcka ökade
kapitalkostnader.
I VA-planen står beskrivet som ett inriktningsmål att förnyelsetakten på VA-ledningarna bör
öka. År 2014 bör förnyelsetakten vara 120 år och 2018 är tanken att vi ska ha en utbytestakt på
80 år. En ekonomisk förnyelsetakt på 80 år harmoniserar bäst med den tekniska livslängden på
ledningsnätet. VA-enhetens förnyelsetakt på ledningsnätet är idag 160 år till en kostnad av 6,5-7
Mkr och för att halvera denna reinvestering krävs ett kapitaltillskott på 6-7 Mkr per år.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer VA-plan 2050 som det
strategiska dokument som VA-enheten ska arbeta i enlighet med de kommande åren.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-08-12.
VA-plan 2050.

Ärendet föredrogs av sektorchef Carita Sandros, verksamhetschef Torbjörn Andersson och
ordförande för samhällsbyggnadsnämnden Jan A Pressfeldt på kommunstyrelsens sammanträde
2013-08-20 § 140c.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet med motivering att inga
förändringar har gjorts i handlingarna sedan kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29
(KF § 142/12).
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag, som lyder:
”Kommunfullmäktige antar VA-plan 2050 med dess ekonomiska konsekvenser
som det strategiska dokument som VA-enheten ska arbeta i enlighet med de
kommande åren.”

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20

Beslutsgång 1

Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och
dels på om ärendet ska återremitteras i enlighet med Paula Örns yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs.
Ordförande framställer följande omröstningsproposition, vilken godkänns av kommunstyrelsen.
Ja-röst för att avslå återremissyrkande och att ärendet istället ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Nej-röst för bifall till Paula Örns yrkande på återremiss.
Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster för avslag till återremissyrkandet mot 6 nej-röster för bifall till detsamma
beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja

Mikael Berglund (M)

X

Dan Björk (M)

X

Kajsa Nilsson (M)

X

Ingela Nordhall (AD)

X

Rose-Marie Fihn (FP)

X

Sune Rydén (KD)

X

Åke Niklasson (C)

X

Nej

Paula Örn (S)

X

Rolf Gustavsson (S)

X

Ann-Christine Paulin (S)

X

Björn Norberg (S)

X

Ing-Marie Torstensson (V)

X

Peter Rosengren (MP)

X

Summa
Justerandes sign.

7

Avstår

6
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20

Beslutsgång 2

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige antar VA-plan 2050 med dess ekonomiska konsekvenser som det
strategiska dokument som VA-enheten ska arbeta i enlighet med de kommande åren.

Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Björn Norberg (S), Ingmarie
Torstensson (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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KS0243/12
KS § 143

Granskningsrapport - Redovisning och kontroll
över personalkostnaderna
KPMG AB har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
redovisningen och kontrollen över personalkostnader på den övergripande nivån i Ale
kommun. Personalenheten har tagit del av rapporten, besvarat frågorna och åtgärdat de punkter
som är möjliga.
Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-06-18, § 105.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-05-28.
Granskningsrapport – Redovisning och kontroll över personalkostnaderna, inkommen
2012-12-17.

Ärendet föredrogs av HR-chef Anna Flood och diskuterades tillsammans med
kommunrevisionens presidium under arbetsutskottets sammanträde 2013-06-18 § 103f.
Beslutsgång

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

Beslut
1.

Kommunstyrelsen konstaterar att svar har givits till kommunrevisionen och att möjliga
åtgärder har genomförts.

___
Beslutsexpediering
Kommunrevisionen
HR-chef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20

KS0122/11
KS § 144

Anmälan om fördragsbrott av Sverige, Renova AB
Den europeiska kommissionen har fått en anmälan mot Sverige angående påstått förbjudet
offentligt stöd till Renova AB (reglerna om otillåtet statsstöd). Ale kommun har, som delägare
av Renova AB, yttrat sig i ärendet i juni 2011. Kommissionen har nu återkommit i ärendet.
Göteborgs Stad har, såsom största delägare, åtagit sig att ta fram och sammanställa de fakta som
krävs för att svara på kommissionens frågor. Frågorna rör i korthet vilket stöd/bevis som de
delägande kommunerna har för dels den ersättning (”public compensation”) som de lämnar
Renova AB för tjänster inom avfallshantering, dels den avgift för garantiåtagande (jfr borgensavgift) som de tar av Renova AB.
Kommunstyrelsen är för Ale kommuns räkning behörig att avge yttrande i frågan. Det kan
antas att Ale kommun kommer att ansluta sig till det yttrande som Göteborgs Stad kommer att
lämna kommissionen. Kommunstyrelsens ordförande föreslås därför hantera frågan.
Anstånd med att besvara kommissionens frågor har begärts till den 23 september 2013.
Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-06-18, § 106.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-05-31.
Kommissionens skrift daterad april 2013.
Ale kommuns tidigare yttrande i ärendet, daterad juni 2011.

Jäv

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

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

Beslut
1.
2.
3.
4.

Kommunstyrelsen godkänner att Göteborgs Stad utför sådan utredning som krävs för att
Ale kommun ska kunna lämna kommissionen ett yttrande.
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att avge yttrande, förutsatt
att det är i linje med aktuellt yttrande från Göteborgs Stad.
Kommunstyrelsen uppdrar åt dess ordförande att, om yttrande enligt punkt 2 inte kan
ske, anmäla ärendet till dess arbetsutskott.
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att avge yttrande, för det
fall kommunstyrelsens ordförande anmäler ärendet till arbetsutskottets behandling.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20

___
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunjuristen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20

KS0088/13
KS § 145

Remiss gällande förslag till riksintresseområde för
dricksvattenförsörjning
Länsstyrelsen i Västra Götaland har till Ale kommun inkommit med en remiss gällande
riksintresse för dricksvattenförsörjning i Västra Götalands län.
Beslutsunderlag







Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-06-18, § 107.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-08-02.
Remiss rörande förslag till område av riksintresse för dricksvattenförsörjning i Västra
Götalands län: Göteborgs Stads anläggningar för dricksvattenförsörjning 2013-04-05.
Rapport: Regionalt underlag för område av riksintresse för dricksvattenförsörjning i
Västra Götalands län, Göteborgs Stads anläggningar för dricksvattenförsörjning
2013-04-05.
Havs- och vattenmyndighetens Riktlinjer för framtagande av regionala underlag rörande
områden av riksintresse vattenförsörjning 2012-09-12.

Ärendet föredrogs av sektor samhällsbyggnads chef Carita Sandros på arbetsutskottets
sammanträde 2013-06-18 § 103a.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag med följande
textändring i yrkandet där:
1. Ale kommun ser positiv till att Göteborgs Stads anläggningar för
dricksvattenförsörjning definieras och avgränsas som riksintresse.
2. Ale kommun är positiv till att ett influensområde definieras och avgränsas. Med
hänvisning till att underlaget inte ger ett tillräckligt stöd för att kunna bedöma
konsekvenserna av ett influensområde kan dock ingen bedömning göras över om
avgränsningen är lämpligt utformad. Detta kan göras först när värdebeskrivning och
underlag har utvecklats.
3. Ale kommun ser fram emot ett bättre samarbete mellan kommunala och statliga
organisationer avseende utformning och definition av influensområdet.
ersätts med:
1. Med hänvisning till att underlaget inte ger ett tillräckligt stöd för att kunna bedöma
konsekvenserna av ett influensområde kan ingen bedömning göras över om
avgränsningen är lämpligt utformad. Detta kan göras först när värdebeskrivning och
underlag har utvecklats.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20

2. Ale kommun ser fram emot ett bättre samarbete mellan kommunala och statliga
organisationer avseende utformning och definition av influensområdet.

Beslutsgång

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

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande yttrande från sektor
kommunstyrelsen med föreslagna ändringar.
Kommunstyrelsen uppdrar år kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen eller
deras ersättare att underteckna yttrandet.

___
Beslutsexpediering
Verksamhetschef Plan och Bygg
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20

KS0130/13
KS § 146

Fördjupad översiktsplan för Lödöse, underrättelse
om samråd
Ale kommun har fått Lilla Edets förslag till fördjupning av översiktsplanen för Lödöse för
yttrande under samrådstiden. Av samrådhandlingen framgår att ett antal mellankommunala
frågor berör Ale kommun.
Ale kommuns samlade synpunkter på Lilla Edets FÖP Lödöse, som främst berör
mellankommunala frågor, framgår av bifogat yttrande.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-08-09
Samrådshandling - FÖP Lödöse, en fördjupning av översiktsplanen, 2013-05-16.

Beslutsgång

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

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
Lilla Edets kommun, Kommunstyrelsen, 463 80 Lilla Edet
KS Diariet
Planadministratör Plan och Bygg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20

KS0004/13
KS § 147

Redovisning av delegeringsbeslut
Allmänna ärenden

1.
2.

Tf kommunchefens beslut om att tillstyrka ansökan om tillstånd för övervakningskameror
vid Älvängens resecentrum.
2013-06-12.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att godkänna Ale kommuns deltagande i Leader
Göta Älv-projektet Ung företagare.
2013-04-30.

Markärenden

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om att godkänna föreslaget arrendeavtal, vari
kommunen upplåter ca 1060 m² av Surte 43:1 till Bohus MC.
2013-06-18.
Exploateringsingenjörens beslut om att teckna fördelningsavtal avseende kostnader för
informationsskylt i Alebacken.
2013-07-04.
Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av köpekontrakt gällande försäljning av
fastighet (tomt) Nödinge 1:210 till ett pris av 650 000 kr.
2013-07-02.
Exploateringsingenjörens beslut om tecknande fastighetsregleringsavtal beträffande
tillförande ca 500 m² av kommunens fastighet Nödinge 1:27 till fastighet Nödinge 2:21.
2013-06-28.
Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av jakträttsupplåtelse på Krokstorp 2:11.
2013-06-19.
Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av överenskommelse för
fastighetsreglering (komplettering för avstyckning av Utby 2:76). Kompletteringen avser
servitut för skärmtak vid Älvängens resecentrum.
2013-05-14.
Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av servitutsavtal avseende rätt för
fastighetsägaren till Utby 1:126 att använda befintlig väg över kommunens fastighet Utby
20:1.
2013-06-24.
Mark- och exploateringschefens beslut om markbyte via överenskommelse om
fastighetsreglering avseende fastigheten Surte 43:135 och kommunens fastighet Surte
43:1.
2013-05-21.
Mark- och exploateringschefens beslut om överenskommelse med Trafikverket om
ersättning för skador på fastigheten Surte 43:113 (glasbruksmuseet).
2013-05-21.
Mark- och exploateringschefens beslut om kompletterande avtal innebärande senarelagd
tillträdespunkt i ärende inlösen av tomträttsbyggnad inom fastigheten Utby 3:113.
2013-06-17.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(24)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20

11.

Mark- och exploateringschefens beslut om upplåtelse av trappa vid Jordfallsbron till Akzo
Nobel Pulp and Performance Chemicals AB.
2013-06-19.

Personalärenden

1.
2.

3.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att anställa Björn Järbur som tillförordnad
kommunchef för Ale kommun för perioden 2013-05-21 – 2013-10-21.
2013-05-21.
Tf kommunchef Björn Järburs beslut om förordnande av tf sektorschef för sektor
Utbildning, kultur och fritid enligt följande:
Lena-Maria Vinberg vecka 28 samt vecka 32.
Michael Svensson vecka 26.
Joakim Östling vecka 27 samt vecka 29.
Tf kommunchef Björn Järburs beslut om förordnande av tf ekonomichef enligt följande:
Monika Lechelt 2013-07-08 – 2013-07-14.
Catarina Pernheim 2013-07-15 – 2013-07-21.
Margareta Kindberg 2013-07-22 – 2013-07-28.
Sten Åhrman 2013-07-29 – 2013-08-02.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av anmälda delegeringsbeslut.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(24)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20

KS § 148

Delgivningar
Kallelser/protokoll

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Protokoll från Tjörns kommun. Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för SOLTAK
AB samt godkännande av aktieägaravtal.
Protokoll Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (OAN) 2013-05-23 § 46, Reviderad –
budget 2013.
Protokoll OAN 2013-05-23 § 47, Korrigering uppföljningsrapport 1 2013-02-28.
Protokoll OAN 2013-06-20 § 72, Ansökan om ekonomiskt stöd från Ale kontakt- och
stödverksamhet.
Protokoll OAN 2013-06-20 § 74, Delegering till OANau om beslut om
uppföljningsrapport 3, 2013-06-30.
Protokoll Utbildningsnämnden 2013-05-22 § 81, Ansvar för utredning och instatser för
barn/unga med specifika läs- och skrivsvårigheter.
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Protokoll förbundsfullmäktige 2013-06-11
§ 66, Förslag till årsredovisning för GR avseende år 2012. Inkl. handlingen
Årsredovisning 2012.
GR. Protokoll förbundsfullmäktige 2013-06-11 § 67, Förslag till verksamhetsinriktning
och budget för GR år 2014. Inkl. budgethandling.
GR. Protokoll förbundsfullmäktige 2013-06-11 § 70, Hållbar tillväxt – mål och strategier
med fokus på regional struktur.

Diverse

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

Cirkulär 13:27 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetsdomstolens dom
2013 nr 42 om övergång till tillsvidareanställning för vikarierande förskollärare.
Cirkulär 13:32 från SKL. Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m
(Fastighetsanställdas förbund).
Cirkulär 13:33 från SKL. Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m
(Transportförbundet).
Cirkulär 13:38 från SKL. Överenskommelse om avgiftsbestämd kollektivavtalad pension
(AKAP-KL) m.m.
Cirkulär 13:34 från SKL. Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m
(SEKO).
Från Länsstyrelsen. Ny lag om samhällsorientering för vissa nyanlända.
Rapport från Rikspolisstyrelsen. Vägledning för åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet.
Inbjudan från SKL till Skolskjutskonferensen 2013 den 13-14 november.
Från Bohus Räddningstjänstförbund. Länsstyrelsens tillsyn av Bohus
Räddningstjänstförbund 2013-06-10.
Inbjudan från Göteborg Folkets Hus till Den främjande och förebyggande konferensen
på västkusten 13-14 november.
Inbjudan från Rädda Barnens konferens om kulturplaneterna 23 oktober i Göteborg.
Inbjudan från Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörn till
informationsdag om samverkan i Ale och Kungälvs kommun 20 september i Kungälv.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(24)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(24)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20

KS062/13
KS § 149

Kommunstyrelsens uppföljningsrapport 3, 2013-06-30
För perioden redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse på +3,2 Mkr som till
största delen består av den budgeterade lönereserven. De specialdestinerade anslagen står för
+2,5 Mkr (färdtjänsten +2,6 Mkr, kollektivtrafiken +0,9 Mkr, arbetsmarknadsåtgärder -1,0
Mkr). Periodens utfall för Utvecklingsfonden är -2,0 Mkr och Sociala investeringsfonden -0,5
Mkr (medlen för dessa två fonder finns reserverade inom eget kapital).
Inom kommunledningsadministrationen uppvisar IT-avdelningen ett underskott på -0,5 Mkr.
Detta underskott uppvägs dock av positiva resultat på övriga avdelningar inom sektorn.
Förtroendemannaverksamheten har ett underskott på -0,9 Mkr jämfört med periodiserad
budget, varav -0,5 Mkr avser fullmäktige och -0,2 Mkr partistödet.
Exklusive Utvecklingsfonden och Sociala investeringsfonden prognostiserar kommunstyrelsen
ett positivt utfall på +5,8 Mkr, som till största delen består av anslagen för färdtjänst och
kollektivtrafik samt en positiv avvikelse på löneavtalet. Förtroendemannaverksamhetens
underskott beräknas bli -0,4 Mkr avseende partistödet. Av investeringarna förväntas 6,0 Mkr bli
kvar av de budgeterade medlen på 32,3 Mkr.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-07-08.
Uppföljningsrapport 3, 2013-06-30

Beslutsgång

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

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 3, 2013-06-30

___
Beslutsexpediering
Förvaltningsekonom sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(24)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20

KS0002/13
KS § 150

Uppföljningsrapport 3, 2013-06-30 med
helårsprognos för 2013
Nämnderna ska lämna 5 uppföljningsrapporter under året, varav den tredje ska avse
ekonomiskt utfall t o m juni månad. Rapporten ska förutom ett redovisat resultat för perioden
även innehålla en prognos för årets utfall. Nämndernas rapportering är en förutsättning för att
kommunstyrelsen ska kunna utöva styrning och tillsyn över kommunens verksamhet och
ekonomiska ställning.
Uppföljningsrapporten är baserad på att en ramjustering till nämnderna för löneavtal 2013 sker
enligt bilaga 1. Utöver lönerevisionen för tillsvidareanställda föreslås även en justering för höjda
timlöner, OB mm, arvoden samt semesterlöneskuld.
Uppföljningsrapport 3 ger totalt en något förbättrad bild av det ekonomiska läget i förhållande
till uppföljningsrapport 2, trots att utbildningsnämnden kraftig försämrat sin prognos. Positiva
motverkande faktorer är att omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden nu lägger en prognos på
budget, löneavtal 2013 ryms med god marginal inom budgeterat utrymme, en ytterligare
förbättring av PO-avstämningen samt att de finansiella intäkterna förstärks med ränteberäkning
på exploateringsprojekten. Periodens resultat är 28,6 Mkr och nämndernas sammantagna
uppgifter ger en total årsprognos på -1,5 Mkr. Det negativa resultatet förklaras av att 9 Mkr
ianspråktas under året av medel från Utvecklingsfond och Social investeringsfond (finns
reserverade i kommunens egna kapital).
Investeringsutgifterna under 2013 beräknas uppgå till knappt 140 Mkr.
Sektor kommunstyrelsen bedömer att Utbildningsnämndens negativa prognos borde kunna
förbättras.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-07-08.
Uppföljningsrapport 3, 2013-06-30
Bilaga 1 ramjustering på grund av löneavtal 2013.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar på att utbildningsnämnden inte ska vidta några
kompensationsåtgärder för att hantera omställningskostnaderna i samband med avvecklingen av
Ale gymnasium.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(24)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20

Beslut
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 3, 2013-06-30.
Kommunstyrelsen beslutar om ramjustering mellan nämnderna avseende löneavtal 2013
enligt bilagan ”ramjustering på grund av löneavtal 2013”.
Kommunstyrelsen beslutar att utbildningsnämnden inte ska vidta några
kompensationsåtgärder för att hantera omställningskostnaderna i samband med
avvecklingen av Ale gymnasium.

___
Beslutsexpediering
Samtliga nämnder
Sektorschefer
Controllers
Redovisningschef
Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(24)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-08-20

KS0109/13
KS § 151

Budget och verksamhetsplan 2014 - Anvisning för
taxor
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17 om Ales verksamhetsplan för 2014-2016. Beslut om
taxor ska tas på kommunfullmäktiges möte den 28 oktober 2013.
En genomgång ska ske av samtliga taxor och avgifter som tillämpas. Nämndernas ambitioner
med avgiftsfinansiering ska klargöras och taxorna ska anpassas så att verksamheten finansieras.
Taxorna ska förändras årligen för att undvika kraftiga ökningar enskilda år. Till förslag till beslut
om taxeförändring ska bifogas historikdiagram där årliga förändringar framgår samt jämförelse
med GR-kommunerna.
Tjänstemannaförslagen till taxor ska vara förvaltningsledningen tillhanda senast 2013-09-01 och
samtidigt gå på remiss till respektive remissorgan samt till kommunstyrelsen. Förslaget ska
behandlas i respektive nämnd senast 2013-09-25.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-08-13

Beslutsgång

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

Beslut
1.

Kommunstyrelsen antar anvisning för taxor.

___
Beslutsexpediering
Samtliga sektorschefer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

