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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-06-07

Plats och tid

Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05-16:05
(ajournering 09:35-09:45, 11:00-11:10, 12:00-13:15 och 15:45-15:50)

Beslutande

Paula Örn (S), ordförande
Björn Norberg (S)
Christina Oskarsson (S)
Monica Samuelsson (S) tjg för Klas Karlsson (S)
§ 116-120, 122-133
Rolf Gustavsson (S) tjg för Klas Karlsson (S) § 121
Sonny Landerberg (MP)
Jennifer Zetterman (V)
Mikael Berglund (M)
Dan Björk (M)
Carina Fontenay (M)
Rose-Marie Fihn (L)
Åke Niklasson (C)
Ingela Nordhall (AD) § 116-131
Rolf Gustavsson (S) tjg för Ingela Nordhall (AD) § 133
Robert Jansson (SD)

Närvarande
ersättare

Rolf Gustavsson (S) § 116-120, 122-132
Stefan Hagman (S)
Jenny Sandkvist (MP)
Maj Holmström (M)
Erik Karlsson (M)
Sune Rydén (KD)
Rolf Engström (FiA)

Övriga närvarande

Se sida 2

Utses att justera

Mikael Berglund

Justeringens plats
och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2016-06-09 kl. 15:30

Paragrafer

§§ 116 - 133

Underskrifter

Sekreterare
Hanna Larsson
Ordförande
Paula Örn
Justerande
Mikael Berglund
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-06-07

Övriga närvarande

Björn Järbur, kommunchef
Hanna Larsson, kommunsekreterare
Joanna Hagstedt, planchef § 116-117
Carita Sandros, sektorchef på sektor samhällsbyggnad
§ 116-117
Helene Ramert, ekonomichef § 118
Sara Farnebo, managementkonsult på Preera § 132
Maria U Nilsson, managementkonsult på Preera § 132

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-06-07

Datum för anslags uppsättande

2016-06-10

Datum för anslags nedtagande

2016-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Underskrift

Hanna Larsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-06-07

Innehåll
KS § 116 Godkännande av dagordning

4

KS § 117 Återkoppling från samråd om fördjupning av
översiktsplanen för Nödinge

5

KS § 118 Information om Ale kommuns uppföljningsrapport
1, 2016-04-30

6

KS § 119 Kommunchefen informerar

7

KS § 120 Mål och strategier för lokalförsörjning i Ale kommun

8 - 10

KS § 121 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse avseende
verksamhetsåret 2015

11 - 12

KS § 122 Svar på remiss - Låt fler forma framtiden! (SOU
2016:5)

13 - 15

KS § 123 Kommunstyrelsens uppföljningsrapport april 2016

16 - 17

KS § 124 Ale kommuns uppföljningsrapport 1, 2016-04-30

18 - 19

KS § 125 Verksamhetsplan och budget 2017-2020

20 - 23

KS § 126 Utveckling av centrala Nödinge – ramavtal

24 - 25

KS § 127 Plan för insatser som rör EU-medborgare i socialt
och ekonomiskt utsatta situationer som vistas
tillfälligt i Göteborg eller i någon av de övriga
kommunerna i Göteborgsregionen

26 - 28

KS § 128 Redovisning av delegeringsbeslut

29 - 31

KS § 129 Delgivningar

32

KS § 130 Markanvisning berörande mark vid "Ale gymnasium"

33

KS § 131 Bostäder för Alebor - Delegation till
kommunstyrelsens arbetsutskott
KS § 132 Workshop om kulturmätning
KS § 133 Fastighetsförvärv gällande Hem för vård och boende

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

34 - 35
36
37 - 38
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-06-07

KS § 116

Dnr KS.2016.6

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

Markanvisning berörande mark vid "Ale gymnasium"
Bostäder för Alebor - Delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott
Fastighetsförvärv gällande Hem för vård och boende

De två första ärendena föreslås behandlas efter ärende 14 "Delgivningar" och det
tredje ärendet föreslås behandlas efter ärende 15 "Workshop om kulturmätning".
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-06-07

KS § 117

Dnr KS.2013.104

Återkoppling från samråd om fördjupning av
översiktsplanen för Nödinge
Planchef Joanna Hagstedt och sektorchef för sektor samhällsbyggnad Carita
Sandros ger återkoppling från samråd om fördjupning av översiktsplanen för
Nödinge.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-06-07

KS § 118

Dnr KS.2016.194

Information om Ale kommuns uppföljningsrapport 1,
2016-04-30
Ekonomichef Helene Ramert informerar om Ale kommuns uppföljningsrapport
1, 2016-04-30.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-06-07

KS § 119

Dnr KS.2016.8

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

Löpande insiktsmätning 2016
Mätresultaten i Svenskt Näringslivs företagsklimat
Presentation av Sverigestudien
Krisarbetet 3-7 juni
Kommunstyrelsens prognos
Rekrytering av HR-chef
Nytt hälso- och sjukvårdsavtal
Nytt folkhälsavtal
Månadsavstämning april 2016
Balanserad styrning maj 2016

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-06-07

KS § 120

Dnr KS.2016.113

Mål och strategier för lokalförsörjning i Ale kommun
Ärendet
Ale kommun står inför en spännande framtid med ökande befolkning och
tillväxt. Förändringen ställer stora krav på en långsiktig planering och tydliga
ställningstaganden i strategiska frågor. Genom ett strukturerat långsiktigt arbete
kan dessa behov tillgodoses. Kommunen är i början på en process där dessa
strukturer etableras och implementeras. Förslagen har kommit så långt att arbetet
enligt principerna kan starta. Efterhand kommer reglerna att utvecklas och
förtydligas.
I strategier för lokaler fastställs ett antal viktiga principer som lokalplaneringen
baseras på.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-29 § 55 att bordlägga ärendet till
kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2016.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-03-18
Mål och strategier för lokalförsörjning i Ale kommun 2016-2026,
2016-03-18
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-03-29 § 55

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna mål och
strategier för lokaler.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att följande text läggs till i stycket under punkten Överkapacitet
för att möta oplanerade variationer i tillväxten på sidan två i mål och strategier för
lokalförsörjning i Ale kommun 2016-2026:
Kommunens skoltomter skall i möjligaste mån förberedas så att paviljonger motsvarande upptill
4 klassrum enkelt kan ställas upp på lämplig yta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar
åt kommunstyrelsen att presentera ett reviderat dokument på
kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2017.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-06-07

--------------------------------------------------------------------------------------------------Robert Jansson (SD) yrkar att styckena under punkterna Större förskoleenheter för
rationell drift och Sammanslagning av mindre skolverksamheter för rationell drift på sidan 3:
Större förskoleenheter för rationell drift
Många av dagens förskoleenheter är byggda på sjuttiotalet vilket medför att det är dags för
större planerat underhåll. Många enheter är också byggda med teknik som innebär att
energiåtgången är mycket stor. Det finns därmed stora möjligheter att på ett ekonomiskt sätt
förändra beståndet av förskolor.
Idag finns det i Ale kommun förskolor som har mellan 2 och 6 avdelningar. Det ä mer
rationellt och mindre sårbart med större enheter. Arbetet ska aktivt inriktas på att ersätta
mindre enheter med större. Detta kan ske genom att mindre enheter byggs ut om det finns
möjligheter eller att enheterna läggs ner.
Målsättningen är att kommunens förskolor har 6 – 10 avdelningar
Sammanslagning av mindre skolverksamheter för rationell drift
Mindre skolverksamheter har svårt att möta nya krav på pedagogisk bemanning. Mindre
skolor är också mer sårbara och mindre rationella. Skolorna bör därför ha minst två paralleller.
I nuläget är det framförallt Albo- och Garnvindeskolan i Skepplanda som inte bedrivs på ett
optimalt sätt.
Målsättningen är att alla skolverksamheter ska ha lokaler som baserat på senare
förordningsändringar och i övrigt är rationella senast 2020
stryks.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Robert Jansson (SD) yrkar att följande text läggs till i stycket under rubriken
Avveckling av lokaler som på sikt är för dyra att renovera och driva på sidan 4 i mål och
strategier för lokalförsörjning i Ale kommun 2016-2026:
Byggnader med historiskt och kulturellt värde skall undantas i denna bedömning.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Robert Janssons första yrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget första tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-06-07

Ordförande ställer proposition på Robert Janssons tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget andra tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande text läggs till i stycket under punkten
Överkapacitet för att möta oplanerade variationer i tillväxten på sidan två i mål och
strategier för lokalförsörjning i Ale kommun 2016-2026:
Kommunens skoltomter skall i möjligaste mån förberedas så att paviljonger motsvarande upptill
4 klassrum enkelt kan ställas upp på lämplig yta.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige efter ovanstående tillägg
beslutar att godkänna mål och strategier för lokaler i enlighet med
kommunstyrelsens förslag 2016-06-07.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen
att presentera ett reviderat dokument på kommunfullmäktiges sammanträde i
mars 2017.
Reservation
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för
egna yrkanden och med följande motivering:
Vi vänder oss emot en centralisering som detta innebär. Det är inte rimligt att
ställa upp ett så fyrkantigt krav. Det kan bli ett dråpslag för mindre enheter som
ligger utanför tätort eller i de mindre orterna där nedläggning kan bli följden.
Vi anser att byggnader med historiskt och kulturellt värde fortsatt ska kunna vara
en viktig del i att serva kommunens invånare även om de inte är lika effektiva
som en nybyggd byggnad.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-06-07

KS § 121

Dnr KS.2016.152

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörns styrelse avseende
verksamhetsåret 2015
Ärendet
Enligt förbundsordningen ska Samordningsförbundet årligen upprätta
årsredovisning och förvaltningsberättelse, handlingarna ska överlämnas till
samordningsförbundets medlemmar. Kommunfullmäktige ska besluta om
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-05-09
Ekonomisk årsredovisning verksamhetsåret 2015 för
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn
Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2015 för Samordningsförbundet
Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn
Revisionsberättelse för år 2015 för Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn
Protokollsutdrag Styrelsen för Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn 2016-02-26 § 97
Protokollsutdrag Styrelsen för Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn 2016-04-04 § 112

·
·
·
·

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn
förbundsstyrelses ledamöter för verksamhetsåret 2015.
Jäv
Monica Samuelsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta
ärende.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
ansvarsfrihet för samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn
förbundsstyrelses ledamöter för verksamhetsåret 2015.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-06-07

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-06-07

KS § 122

Dnr KS.2016.175

Svar på remiss - Låt fler forma framtiden! (SOU
2016:5)
Ärendet
Ale kommun har sedan några år tillbaka påbörjat ett kvalitetsarbete med syftet att
utveckla kommunens förmåga att hantera invånardialog. Kvalitetsarbetet har
medfört att Ale kommunfullmäktige under hösten 2015 fattat beslut om
policy/principer för invånardialog i Ale. Under åren 2016-2017 planerar
kommunen att jobba vidare med tillämpningen av policyn. Det innebär att
kommunen kommer att ta fram en handbok för invånardialog där policyn
konkretiseras till ett praktiskt förhållningssätt. Vidare kommer kommunen att
jobba med utveckling av de ortsutvecklingsmöten som varje år äger rum med
syftet att bland annat förbättra invånardialogen. Slutligen kommer även
kommunens politiker och ledande tjänstemän att utbildas i förmågan att kunna
genomföra invånardialoger. På längre sikt planerar kommunen att utifrån den
inventering av verktyg för invånardialog som kommer att dokumenteras i
handboken, arbeta med att ta fram kompletterande invånardialogsverktyg.
Det är med utgångspunkt i kommunens arbete med att utveckla invånardialogen
som remissen Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) besvaras. Förvaltningen
anser att kommunen i sitt svar på remissen bör ställa sig positiv till förslag om en
ny målsättningsparagraf i kommunallagen som innebär att kommunfullmäktige
ska verka för att medlemmar i kommunen eller kommun inom landstinget har
förutsättningar att delta och framföra synpunkter inför beslut. Analogt med detta
förslag och i likhet med det arbete som nu pågår i Ale för att utveckla
invånardialogen, ställer sig förvaltningen positiv till utredningens bedömning att
fullmäktigeförsamlingar bör anta riktlinjer eller principer för samråd och
invånardialog. Förvaltningen delar även bedömningen att kommunen måste
systematisera sitt demokratifrämjande arbete samt ställer sig positiv till att
medborgarförslag avvecklas och ersätts av folkmotioner. Folkmotioner i detta
sammanhang är synonymt med e -petitionsverktyg.
Förvaltningen ställer sig tvekande till förslaget om sänkt rösträttsålder till 16 år
införs på prov i samband med kommunalvalen åren 2018 och 2022 men ställer sig
bakom förslaget att kommunfullmäktige ska verka för att ungas perspektiv
kommer till uttryck i beslutsprocesser i enlighet med den ambition som idag
redan finns med exempelvis kommunens ungdomsråd. Förvaltningen ställer sig
även positiv till förslaget att demokratisk delaktighet samt inflytande för personer
med funktionsnedsättning ska utgöra ett eget mål i den kommande
funktionshinderstrategin.
Beslutsunderlag
·

Tjänsteutlåtande, 2016-06-03
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-06-07

·
·

Förslag till yttrande, 2016-06-03
Remiss Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom
förslag till yttrande daterat 2016-06-03.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt
kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen eller dess ersättare att
underteckna yttrandet.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ärendet justeras
direkt.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att följande text läggs till under punkten 8.5.2 Förtroendevaldas
möjlighet att vara föräldralediga eller sjukskrivna i yttrandet:
Det är inte tillräckligt att konstatera att varje fullmäktigeförsamling bör fatta beslut om regler
för föräldraledighet och sjukledighet. Det är oerhört viktigt att Kommunallagen tydligt reglerar
rätten att vara föräldraledig.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Robert Jansson (SD) yrkar att det andra stycket under rubriken Förslag 14.8.1 på
sidan 2 i yttrandet:
Ale kommun förhåller sig tveksam till förslaget.
ersätts med:
Ale kommun ställer sig negativ till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Robert Janssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

15(38)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-06-07

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar i sitt förslag till yttrande:
a) Kommunstyrelsen beslutar att följande text läggs till under punkten 8.5.2
Förtroendevaldas möjlighet att vara föräldralediga eller sjukskrivna i yttrandet:
Det är inte tillräckligt att konstatera att varje fullmäktigeförsamling bör fatta beslut om regler
för föräldraledighet och sjukledighet. Det är oerhört viktigt att Kommunallagen tydligt reglerar
rätten att vara föräldraledig.
b) Kommunstyrelsen beslutar att det andra stycket under rubriken Förslag 14.8.1
på sidan 2 i yttrandet:
Ale kommun förhåller sig tveksam till förslaget.
ersätts med:
Ale kommun ställer sig negativ till förslaget.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige efter ovanstående ändringar
beslutar att ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag till yttrande daterat
2016-06-07.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt
kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen eller dess ersättare att
underteckna yttrandet.
4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ärendet justeras
direkt.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-06-07

KS § 123

Dnr KS.2016.211

Kommunstyrelsens uppföljningsrapport april 2016
Ärendet
Positiva resultat inom Lust att lära och tillväxt är de viktigaste slutsatserna i april
månads uppföljningsrapport.
På processidan är det utmaningar i den allt snabbare tillväxten. Detta ställer krav
på anpassningar av verksamheten samt tydliggörande av roller.
Inom framförallt projektledare, socionomer och förskollärare finns det betydande
rekryteringssvårigheter. Nya sätt att tänka när det gäller personalförsörjning
behöver därför prövas.
Helårsprognosen för sektor kommunstyrelsen visar på ett positivt resultat, på
grund av förändrade regler för investeringar som minskar driftskostnaderna med
motsvarande belopp. Den ordinarie verksamheten visar på ett minus framförallt
baserat på kostnader för MiniMili samt ökade kostnader i anslutning till Ale
Invite.
Det finns i dagsläget inga skäl till åtgärder baserat på utfallet i
uppföljningsrapporten för april.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-05-23.
Uppföljningsrapport April 2016 Kommunstyrelsen

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningsrapporten.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens
arbetsutskott att återkomma med förslag till beslut gällande det ekonomiska läget
i augusti 2016.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och sitt eget
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-06-07

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningsrapporten.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att återkomma
med förslag till beslut gällande det ekonomiska läget i augusti 2016.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunchefen

För kännedom
Ledningsgruppen på sektor kommunstyrelsen
Ekonomichefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-06-07

KS § 124

Dnr KS.2016.194

Ale kommuns uppföljningsrapport 1, 2016-04-30
Ärendet
Nämnderna ska lämna två uppföljningsrapporter under 2016. Rapporten inleds
med en sammanfattande analys av verksamhet, ekonomi och personal för hela
Ale kommun. Därefter följer en kort sammanfattning per nämnd.
I samband med rapporten föreslår sektor kommunstyrelsen att några ekonomiska
justeringar ska ske:
1. Det tillfälliga statsbidraget på 6,3 Mkr för ökade kostnader för
flyktingmottagande budgeteras under kommunstyrelsen och skatteintäker/GSB
2. För att kompensera den försämrade skatteprognosen (SKL 16:17) används 12,3
Mkr av budgeterad "finansreserv".
3. Samhällsbyggnadsnämndens ram sänks med 1,9 Mkr på grund av minskade
kapitalkostnader genom övergång till komponentavskrivning. Motsvarande
höjning sker av kommunens budgeterade resultat.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-05-24
Uppföljningsrapport 1, 2016-04-30 Ale kommun
Protokollsutdrag överförmyndarnämnden 2016-05-09 § 17

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
uppföljningsrapport 1, 2016-04-30.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det tillfälliga
statsbidraget på 6,3 Mkr för ökade kostnader för flyktingmottagande budgeteras
under kommunstyrelsen och skatteintäker/GSB.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
samhällsbyggnadsnämndens ram sänks med 1,9 Mkr på grund av minskade
kapitalkostnader genom övergång till komponentavskrivning. Motsvarande
höjning sker av kommunens budgeterade resultat.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tilldelar
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden kompletterande ramanslag på 4,5 Mkr för
Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2016-06-07

att stödja arbetet med ”Stolt omsorg i Ale”. Anslaget finansieras från posten
finansreserven.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner ett
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
uppföljningsrapport 1, 2016-04-30.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det tillfälliga
statsbidraget på 6,3 Mkr för ökade kostnader för flyktingmottagande budgeteras
under kommunstyrelsen och skatteintäker/GSB.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
samhällsbyggnadsnämndens ram sänks med 1,9 Mkr på grund av minskade
kapitalkostnader genom övergång till komponentavskrivning. Motsvarande
höjning sker av kommunens budgeterade resultat.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tilldelar omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden kompletterande ramanslag på 4,5 Mkr för att stödja
arbetet med ”Stolt omsorg i Ale”. Anslaget finansieras från posten finansreserven.
Protokollsanteckning
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Fontenay (M), Rose-Marie Fihn (L),
Åke Niklasson (C), Maj Holmström (M), Erik Karlsson (M), Sune Rydén (KD)
och Rolf Engström (FiA) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi stödjer förslaget att tilldela omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 4,5 Mkr
men vill att det ska specificeras vad pengarna ska användas till.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.
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KS § 125

Dnr KS.2016.116

Verksamhetsplan och budget 2017-2020
Ärendet
Föreligger budgetförslag från Socialdemokraterna, Aledemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-05-24
Förslag till verksamhetsplan med budget 2017-2020 från
Socialdemokraterna, Aledemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas,
Aledemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets verksamhetsplan för åren
2017-2019 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och
investeringsbudget för 2017.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens
utdebitering för år 2017 ska vara 21,87 kr per skattekrona.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt respektive
nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och
kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från sektor kommunstyrelsen
besluta om nämndplan för år 2017 senast 2016-10-31 och att redovisa respektive
nämndplan och detaljbudget för år 2017 vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 14 november 2016.
4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet
att göra mindre omdisponeringar inom sin totala investeringsbudget 2017 efter
godkännande av kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar under år
2017 när löneavtalen har färdigförhandlats.
6. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens
låneskuld får uppgå till maximalt 800 Mkr under år 2017. Inom totalbeloppet
innefattas rätt att omsätta lån på 115 Mkr.
7. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller deras ställföreträdare, att
för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga lånehandlingar,

Justerandes sign.
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såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven ram.
8. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reserverade
medel för framtida pensioner ”återlånas” för att begränsa den externa
låneskulden.
9. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att respektive
nämnd beslutar om de taxor som ska gälla inom nämndens område. Taxorna ska
vara beslutade av nämnd och beslut om kommunens samtliga taxor ska fattas på
kommunfullmäktiges möte 2016-10-10.
10. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen
för år 2017 ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram.
Avgiften erläggs till kommunen varje tertial.
11. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år
2017 ska utbetalas i enlighet med antagna bestämmelser om kommunalt partistöd
i Ale kommun.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas,
Aledemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets verksamhetsplan för åren
2017-2019 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och
investeringsbudget för 2017.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens
utdebitering för år 2017 ska vara 21,87 kr per skattekrona.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt respektive
nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och
kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från sektor kommunstyrelsen
besluta om nämndplan för år 2017 senast 2016-10-31 och att redovisa respektive
nämndplan och detaljbudget för år 2017 vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 14 november 2016.
4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet
att göra mindre omdisponeringar inom sin totala investeringsbudget 2017 efter

Justerandes sign.
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godkännande av kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar under år
2017 när löneavtalen har färdigförhandlats.
6. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens
låneskuld får uppgå till maximalt 800 Mkr under år 2017. Inom totalbeloppet
innefattas rätt att omsätta lån på 115 Mkr.
7. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller deras ställföreträdare, att
för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga lånehandlingar,
såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven ram.
8. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reserverade
medel för framtida pensioner ”återlånas” för att begränsa den externa
låneskulden.
9. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att respektive
nämnd beslutar om de taxor som ska gälla inom nämndens område. Taxorna ska
vara beslutade av nämnd och beslut om kommunens samtliga taxor ska fattas på
kommunfullmäktiges möte 2016-10-10.
10. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen
för år 2017 ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram.
Avgiften erläggs till kommunen varje tertial.
11. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år
2017 ska utbetalas i enlighet med antagna bestämmelser om kommunalt partistöd
i Ale kommun.
Deltagande i beslut
Robert Jansson (SD), Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Fontenay (M),
Rose-Marie Fihn (L) och Åke Niklasson (C) anmäler innan kommunstyrelsens
beslut att de inte deltar i beslutet.
Protokollsanteckning
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Fontenay (M), Rose-Marie Fihn (L),
Åke Niklasson (C), Maj Holmström (M), Erik Karlsson (M), Sune Rydén (KD)
och Rolf Engström (FiA) lämnar följande protokollsanteckning:
Utifrån att erforderliga handlingar inte har skickats oss kan vi heller inte lägga
fram något budgetförslag från alliansen och FiA.
Robert Jansson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Justerandes sign.
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Vi har inte kunnat lämna någon budget till kommunstyrelsens möte då vi ännu
inte har fått tillgång till något budgetunderlag.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.
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KS § 126

Dnr KS.2016.193

Utveckling av centrala Nödinge – ramavtal
Ärendet
Mark- och exploateringsavdelningen förslår att kommunen tecknar ramavtal med
Balder Ale Torg AB rörande utvecklingen av centrala Nödinge. Förslag till
ramavtal har upprättats som bland annat ger kommunen ensamrätt att förhandla
med Balder Ale Torg AB om att förvärva byggrätt för kontor inom del av
fastigheten Nödinge 38:14 intill pendelstationen samt ger Balder Ale Torg AB
ensamrätt att förhandla med kommunen om att förvärva 200 bostadsbyggrätter
inom någon del av fastigheterna Nödinge 38:2 och/eller Nödinge 2:34. Genom
att teckna ramavtal med Balder Ale Torg AB kan arbetet med framtagande av
detaljplan för Nödinge södra centrum fortgå. Ramavtalet ger kommunen ett
bättre förhandlingsläge i det fall kommunens vilja är att placera kommunhus intill
pendelstationen.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-05-17
Ramavtal centrala Nödinge
Bilaga 1 till tjänsteutlåtande - Karta Nödinge södra centrum
Bilaga 2 till tjänsteutlåtande - Karta område kontorsbyggrätt
Bilaga 3 till tjänsteutlåtande - Karta område bostadsbyggrätter

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ramavtalet vari kommunen ges
ensamrätt att förhandla med Balder om att förvärva byggrätter för kontor inom
del av fastigheten Nödinge 38:14 samt Balder ges ensamrätt att förhandla med
kommunen om att förvärva 200 bostadsbyggrätter inom någon del av
fastigheterna Nödinge 38:2 och/eller Nödinge 2:34.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen att underteckna ramavtalet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ramavtalet vari kommunen ges
ensamrätt att förhandla med Balder om att förvärva byggrätter för kontor inom
del av fastigheten Nödinge 38:14 samt Balder ges ensamrätt att förhandla med
kommunen om att förvärva 200 bostadsbyggrätter inom någon del av
fastigheterna Nödinge 38:2 och/eller Nödinge 2:34.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och
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kommunchefen att underteckna ramavtalet.
Deltagande i beslut
Robert Jansson (SD) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att han inte deltar i
beslutet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Mark- och exploateringschefen

För kännedom
Utvecklingschefen
Planchefen

Justerandes sign.
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KS § 127

Dnr KS.2016.105

Plan för insatser som rör EU-medborgare i socialt och
ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i
Göteborg eller i någon av de övriga kommunerna i
Göteborgsregionen
Ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Göteborgs stad har på
uppdrag av förbundsstyrelsen respektive kommunstyrelsen tagit fram ett förslag
till Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och
ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de
övriga kommunerna i Göteborgsregionen. Planen ska ge vägledning och stöd för
kommunerna i frågor som rör insatser till EU-medborgare som vistas tillfälligt i
kommunerna för att få möjlighet till försörjning. Den uttrycker förslag på
förhållningssätt och handlingsvägar så att kommunerna inom GR kan agera på ett
likartat sätt.
Medlemskommunerna i GR rekommenderas att anta de handlingsvägar och
tillvägagångssätt som föreslås i planen.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-05-13
Plan för insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta
situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de övriga
kommunerna i Göteborgsregionen

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ställer sig bakom intentionerna i Plan för insatser som rör EUmedborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i
Göteborg eller i någon av de övriga kommunerna i Göteborgsregionen.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att förvaltningens beslutsförslag
Kommunstyrelsen ställer sig bakom intentionerna i Plan för insatser som rör EU-medborgare i
socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de
övriga kommunerna i Göteborgsregionen.
ersätts med:
Kommunstyrelsen antar Plan för insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt
Justerandes sign.
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utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de övriga kommunerna i
Göteborgsregionen i enlighet med GR:s beslut.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Carina Fontenay (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Robert Jansson (SD) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande, dels förvaltningens
beslutsförslag och dels på Robert Janssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen antar Plan för insatser som rör EU-medborgare i socialt och
ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de
övriga kommunerna i Göteborgsregionen i enlighet med GR:s beslut.
Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M) och Carina Fontenay (M) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut till förmån för Carina Fontenays yrkande.
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med följande
motivering:
Vi reserverar oss mot att anta Plan för insatser som rör EU-medborgare i socialt
och ekonomiskt utsatta situationer. Detta innebär på tok för långtgående
rättigheter hos EU-medborgare och ligger långt utanför kommunens ansvar. Med
detta blir Ale kommuns skolor till för hela Europas befolkning. Beslutet saknar
en ekonomisk konsekvensanalys.
Protokollsanteckning
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Fontenay (M) och Rolf Engström
(FiA) lämnar följande protokollsanteckning:
Moderaterna i Ale och Framtid i Ale anser inte att det ska vara upp till varje
kommun att fatta beslut om eu-migranters barns rätt till skolgång.
Uppehållsrätten för eu-migranter i Sverige är begränsad till 3 månader och deras
barn har skolplikt i sina hemländer. Därav anser vi att vi inte ska erbjuda skolgång
för dessa barn.
Justerandes sign.
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Kommunchef Björn Järbur lämnar följande protokollsanteckning:
Antagandet av planen innebär att olika insatser ska genomföras. Dessa insatser
har inte budgeterats och kostnadsberäknats.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunchefen
Ekonomichefen
Samtliga sektorchefer

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen
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KS § 128

Dnr KS.2016.4

Redovisning av delegeringsbeslut
Allmänna ärenden
1. Kommunstyrelsens ordförandes beslut om att ingå överenskommelse med
SKL i utvecklingsarbete kring sociala investeringar t o m 2016-12-31, i enlighet
med upprättat avtal, 2016-04-25
2. Kommunstyrelsens ordförandes beslut om deltagande av Carina Zito
Averstedt (M) på lanseringskonferens ANDT-strategin den 31 maj 2016,
2016-04-27
3. Kommunstyrelsens ordförandes beslut om att Ale kommun avstår från att
lämna yttrande över remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd samt
tillfälligt beslut i Trollhättans kommun, 2016-05-06
4. Kommunchefens beslut om att låta kultur- och fritidsnämnden bereda motion
om förslag att arrangera en föreningsgala, 2016-04-28
5. Kommunchefens beslut om att låta samhällsbyggnadsnämnden bereda motion
om belysning av återvinningsstationerna, 2016-05-12
6. Kommunchefens beslut om att låta utvecklings- och förvaltningssekreteraren
bereda motion om medborgarbudget, 2016-04-28
7. Kommunchefens beslut om att låta IT-chefen bereda motion om gratis wifi,
2016-04-28
8. Kommunchefens beslut om att låta kommunjuristen bereda motion om
fyrverkerirestriktioner, 2016-04-28
9. Kommunchefens beslut om att låta verksamhetschefen för teknik bereda
motion om förslag till drogtester i avloppsvatten, 2016-05-04
10. Kommunchefens beslut om att låta verksamhetschefen för teknik bereda
medborgarförslag om en lekpark i Älvängen, 2016-04-28
11. Administrative chefens beslut om att bevilja Föreningsarkivet Sydvästra
Götaland ekonomiskt bidrag om 25 000 kr, 2016-05-10
Markärenden
12. Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av avtal om lägenhetsarrende
för tillfällig uppställning inom del av Stora Viken 2:1, 2016-02-08
13. Exploateringsingenjörens beslut om nyttjanderättsavtal med Netel AB som
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får använda del av Surte 1:248 som materialupplag under byggnation av
bredbandsnät, 2016-02-03
14. Mark- och exploateringschefens beslut om genomförande av detaljplan för
Kronogården i Älvängen, försäljning via köpeavtal av tomt inom kvarter C + F
till Veidekke Villatomter AB, 2016-04-28
15. Mark- och exploateringschefens beslut om genomförande av detaljplan för
Äldreboende och bostäder inom Starrkärr 4:10, Älvängen, 2016-04-26
16. Mark- och exploateringschefens beslut om genomförande av detaljplan för
Kronogården i Älvängen, överenskommelse med ägaren till Utby 20:11 om
ersättning för felaktigt utförd Va-sevis, 2016-04-21
17. Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av nyttjanderättsavtal med IPOnly Networks AB för uppförande av nodskåp inom fastigheten Skepplanda
3:18, 2016-04-13
18. Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av servitutsavtal för
anläggande av fiberkanalisation som belastar Utby 20:42, 2016-04-12
19. Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av servitutsavtal för
anläggande av dränering/dike som belastar Utby 20:1, 2016-04-12
20. Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av anläggningsarrendeavtal
med Net4Mobility HB. Arrendestället ska användas för förvärvsverksamhet med
anknytning till radio- och telekommunikation, 2016-05-04
21. Exploateringsingenjörens beslut om nyttjanderättsavtal gällande del av Utby
20:1, tecknande av nyttjanderättsavtal med Netel AB för materialupplag under
byggnation av bredbandsnät, 2016-05-04
22. Exploateringsingenjörens beslut om avtal om jordbruksarrende avseende del
av Nol 3:25, tecknande av avtal om jordbruksarrende med TT-Gård och Maskin,
2015-12-14
23. Exploateringsingenjörens beslut om avtal om lägenhetsarrende avseende del
av fastigheten Häljered 2:6, tecknande av lägenhetsarrendeavtal med Ale
vikingagård, Byalaget. Arrendestället ska användas för kulturell verksamhet med
koppling till vikingagården, 2016-03-21
24. Exploateringsingenjörens beslut om nyttjanderättsavtal gällande del av
Skepplanda 2:357, tecknande av nyttjanderättsavtal med Netel AB för
materialupplag under byggnation av bredbandsnät, 2016-03-14
Personalärenden
25. Kommunchefens beslut om att förordna Monika Lechelt till tillförordnad
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ekonomichef för perioden 2016-02-08 - 2016-02-14, 2016-02-05
26. Kommunchefens beslut om att förordna Ellinor Seth till tillförordnad
sektorchef för sektor arbete, trygghet och omsorg för perioden 2016-04-21 2016-04-24, 2016-04-20
27. Kommunchefens beslut om att förordna Joakim Östling till tillförordnad
sektorchef på sektor utbildning, kultur och fritid för perioden vecka 18,
2016-04-29
28. Kommunchefens beslut om att förordna Magnus Blombergsson,
2016-05-16 - 2016-05-22, Håkan Russberg, 2016-07-11 - 2016-07-24, Carina
Åberg, 2016-08-01 - 2016-08-07 och Anders Kiani Janson,
2016-08-08 - 2016-08-14 till tillförordnad sektorchef för sektor samhällsbyggnad,
2016-05-20
Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delegeringsbeslut.
___
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KS § 129

Dnr KS.2016.7

Delgivningar
Kallelser/protokoll

Uppföljningsrapport 1 2016 Bolag, beslut från styrelsen i Gryaab AB 2015-11-27
§ 18 b inklusive bilaga
Aktualitetsprövning av översiktsplan - beredningsskrivelse, beslut 2016-04-21
§ 108 från kommunfullmäktige i Kungälvs kommun
Länsstyrelsens tillsynsprotokoll, överförmyndarnämndens beslut 2016-05-09 § 15
Protokoll, Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 2016-05-11
Diverse

Aktiv markpolitik, skrift från Sveriges Kommuner och Landsting, 2016-04-26
Barn med medfödda skador av alkohol, rapport från Länsstyrelsen Västra
Götalands län, 2016-05-16
Trots extra tillskott ser det dystert ut, pressmeddelande från Sveriges Kommuner
och Landsting 2016-05-18
Ekonomirapporten, april 2016, Sveriges Kommuner och Landsting 2016-05-18
Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___
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KS § 130

Dnr KS.2013.243

Markanvisning berörande mark vid "Ale gymnasium"
Ärendet
Ale Exploatering AB föreslår i skrivelse med hänvisning till tidigare upprättat
markanvisningsavtal, 2013-12-11, § 7, att kommunstyrelsen medgiver att en
ändring av avseende att Ale Exploatering AB 50 % av byggrätterna till AB
Alebyggen.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-06-01
Markanvisningsavtal, 2013-12-11
Förlängningsavtal 2016-02-22

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ge Ale Exploatering AB rätt att överlåta ca 50% av
de byggrätter i det markanvisningsavtal som företaget har på Gymnasiekullen,
Nödinge, till AB Alebyggen för byggnation av hyresrätt.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge Ale Exploatering AB rätt att överlåta ca 50% av
de byggrätter i det markanvisningsavtal som företaget har på Gymnasiekullen,
Nödinge, till AB Alebyggen för byggnation av hyresrätt.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunchefen

För kännedom
Ale Exploatering AB
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KS § 131

Dnr KS.2016.222

Bostäder för Alebor - Delegation till
kommunstyrelsens arbetsutskott
Ärendet
Behovet av bostäder till nyanlända invandrare har inneburit att kommunen brett
har arbetat med förankring av en bostadssatsning under åren 2016 - 2018.
Satsningen skall ge både nyanlända samt andra bostadssökande nya möjligheter på
bostadsmarknaden i Ale. Satsningen har getts namnet "Bostäder för Alebor"
Behovet av snabb framdrift i frågan är stor eftersom efterfrågan på bostäder är
omfattande och de första nyanlända redan anlänt till kommunen.
Under sommaren 2016, fram till 22 augusti, behöver därför kommunstyrelsens
arbetsutskott ges i delegation att besluta i frågor som kan snabba upp processen.
Ärenden som kan bli aktuella är exempelvis etablering och beställning av bostäder
med tidsbegränsat bygglov .
Beslutsunderlag
·

Tjänsteutlåtande, 2016-06-01

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att till kommunstyrelsens arbetsutskott, fram till den
22 augusti delegera beslutsärenden med avsikt att etablera bostäder för Alebor.
Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag.
Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels på
Robert Janssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förvaltningens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till kommunstyrelsens arbetsutskott, fram till den
22 augusti delegera beslutsärenden med avsikt att etablera bostäder för Alebor.
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Reservation
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med följande
motivering:
Vi reserverar oss mot beslutet att delegera bostadsärenden till KSAU under
sommaren fram till 22 augusti. Vi anser att en delegation ska ha begränsningar
såväl vad gäller ekonomi och omfattning. Vi anser inte det vara rimligt att
delegera mandat utan några som helst begränsningar.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Utvecklingschefen

För kännedom
Förvaltningsledningen
Fastighetschefen
Utvecklingsledaren för lokalförsörjning
Administrative chefen för sektor kommunstyrelsen
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KS § 132

Dnr KS.2016.8

Workshop om kulturmätning
Kommunchef Björn Järbur, managementkonsulterna på Preera Sara Farnebo och
Maria U Nilsson genomför en workshop med kommunstyrelsen om
kulturmätning.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___
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KS § 133

Dnr KS.2016.224

Fastighetsförvärv gällande Hem för vård och boende
Ärendet
Ale kommun har under relativt kort tid tagit emot drygt hundra ensamkommande
barn och ungdomar. Vi har idag 33 platser i Hem för vård och boende (HVB).
Spinneriet som har 20 platser och Vallmon som har 13 platser. Kommunen har
stort behov av att utöka antalet platser på Hem för vård och boende.
Sektor arbete, trygghet och omsorg föreslår att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att förvärva aktuell
fastighet i Älvängen med avsikt att starta HVB för ensamkommande barn.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2016-05-19
Bygglovshandling, entréplan 2009-03-06
Bygglovshandling, fasad 2009-03-06
Karta Utby 29:2, 2016-06-07
Bygglovshandling, nytt våningsplan 2009-03-06

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen förvärvar
fastigheten Utby 29:2 i Älvängen med avsikt att starta HVB för ensamkommande
barn under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om investeringsmedel
för förvärvet.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
om investeringsmedel för fastighetsinköpet motsvarande 6,5 miljoner kr.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige uppdrar
till kommunstyrelsen att genomföra förvärvet och att underteckna erforderliga
köpehandlingar.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen
med uppdrag att komplettera ärendet med ekonomiska underlag och tidplan för
genomförande.
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ha ett extra sammanträde
den 20 juni 2016 kl. 13:30.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska återemitteras i enlighet
med sitt eget yrkande om återremiss och dels på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet i enlighet med ordförandens yrkande om återremiss.
Ordförande ställer proposition på sitt tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen med uppdrag att
komplettera ärendet med ekonomiska underlag och tidplan för genomförande.
Kommunstyrelsen beslutar att ha ett extra sammanträde den 20 juni 2016
kl. 13:30.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunchefen
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