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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

Plats och tid

Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:00 – 16:10
(ajournering 10:20-10:35, 12:05-13:00, 14:15-14:30 och 15:52-15:56)

Beslutande och
tjänstgörande ersättare

Paula Örn (S), ordförande
Björn Norberg (S)
Christina Oskarsson (S)
Klas Karlsson (S)
Jenny Sandkvist (MP) tjg för Sonny Landerberg (MP)
Johnny Sundling (V)
Mikael Berglund (M)
Dan Björk (M) § 114-124, 126-139
Erik Karlsson (M) tjg för Dan Björk (M) § 125
Carina Zito Averstedt (M)
Rose-Marie Fihn (FP)
Åke Niklasson (C)
Helene Ahlberg (AD) tjg för Ingela Nordhall (AD)
Robert Jansson (SD)

Närvarande ersättare

Dennis Ljunggren (S)
Monica Samuelsson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Stefan Hagman (S)
Erik Karlsson (M) § 114-124, 126-139
Sune Rydén (KD)

Övriga deltagande

Björn Järbur, kommunchef § 115-139
Hanna Larsson, kommunsekreterare
Teodor Smedius, lokalpolisområdeschef Ale-Kungälv
§ 114-115
Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef Nordost § 114-115
Håkan Spång, administrativ chef § 116
Anne Kolni, kommunikationschef § 117-119, 125, 130
Helene Ramert, ekonomichef § 121-122
Isabell Korn (M), 1:e vice ordförande i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden § 122
Lisbeth Tilly, sektorchef för sektor arbete, trygghet och
omsorg § 122
Ann-Sofie Borg, verksamhetschef äldreomsorg § 122
Kristina Perssoon, controller § 122
Jenny Erixon, controller § 122
Irene Blomqvist, verksamhetschef individ och familjeomsorg
§ 122

Utses att justera

Mikael Berglund

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Nödinge, Ale Torg 7
2015-06-04 kl. 11:30
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

Underskrifter
Paragrafer:114 - 139
Sekreterare:
Hanna Larsson
Ordförande:
Paula Örn
Justerande:
Mikael Berglund

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-06-02

Datum för anslags uppsättande

2015-06-05

Datum för anslags nedtagande

2015-06-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Underskrift
Hanna Larsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

Innehåll
KS § 114

Godkännande av dagordning

6

KS § 115

Information om ny polisorganisation Ale-Kungälv

7

KS § 116

Information om aktuella styrdokument i Ale kommun

8

KS § 117

Redovisning av resultatet för synpunktshantering för 2013
och 2014

9

KS § 118

Information om kommunikationsenheten

10

KS § 119

Information om det blivande servicecentret

11

KS § 120

Kommunchefen informerar

12

KS § 121

Information om uppföljningsrapport april 2015

13

KS § 122

Information om budgetuppföljning för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

14

KS § 123

Förändring av taxa inom barnomsorgen med anledning av
korrigering gällande förordning av statsbidrag för maxtaxa

15 - 16

KS § 124

Renhållningsordning - Föreskrifter om avfallshantering

17 - 18

KS § 125

Framställan från Renova AB angående beslutad
dotterbolagsbildning

19 - 20

KS § 126

Kommunstyrelsens uppföljningsrapport april, 2015

KS § 127

Uppföljningsrapport april 2015

22 - 23

KS § 128

Budget och verksamhetsplan 2016

24 - 26

KS § 129

Reviderad förbundsordning för göteborgsregionens
kommunalförbund

27 - 28

KS § 130

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale
kommun

29 - 30

KS § 131

Återrapportering från vårens ortsutvecklingsmöten

31 - 32

KS § 132

Nödinge 38:2 m.fl. Ansökan om upprättande av detaljplan
för etapp 1 Nödinge centrum

33 - 34

KS § 133

Remissvar - Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

35 - 36

KS § 134

Remiss angående kompletteringsutredningar till ansökan om

37 - 38

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

21

5(43)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

tillstånd till vindkraftpark Fyrskog, Lerums kommun
KS § 135

Begäran om planbesked för del av Skönningared 5:4

39

KS § 136

Förslag till politisk hantering av vattendirektivet

40

KS § 137

Redovisning av delegeringsbeslut

41

KS § 138

Delgivningar

42

KS § 139

Förlängd giltighetstid för Funktionshinderpolitisk plan för
Ale kommun, "Ale för alla"

43

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.4

KS § 114

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

Förlängd giltighetstid för Funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun, "Ale för alla"

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.7

KS § 115

Information om ny polisorganisation Ale-Kungälv
Lokalpolisområdeschef Ale-Kungälv Teodor Smedius och lokalpolisområdeschef Nordost Ulf
Merlander informerar om ny polisorganisation Ale-Kungälv och samverkansprocessen mellan
polis och kommun.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.7

KS § 116

Information om aktuella styrdokument i Ale
kommun
Administrativ chef Håkan Spång informerar om aktuella styrdokument i Ale kommun.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.7

KS § 117

Redovisning av resultatet för synpunktshantering
för 2013 och 2014
Kommunikationschef Anne Kolni redovisar resultatet av synpunktshantering för 2013 och
2014.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.7

KS § 118

Information om kommunikationsenheten
Kommunikationschef Anne Kolni informerar om kommunikationsenheten avseende
personal, handlingsplan 2015 och utveckling av kommunikationsenheten.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.7

KS § 119

Information om det blivande servicecentret
Kommunikationschef Anne Kolni informerar om uppdrag, effektmål, uppgift, tidplan,
funktioner/ärenden och huvudprocess för det blivande servicecentret.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.7

KS § 120

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

Näringslivsranking – Svenskt Näringsliv
Bostadsranking – FOKUS
Principer för medborgardialog
Effekter av kommunhusfrågan
Social Impact Bonds (SIB) (Socialt utfallskontrakt)
Krav på privata aktörer i välfärden
Internationellt utbyte
- Ghanzi
- Moldavien, Bodesti
Månadsavstämning maj
- Underlaget föreligger den 6 juni och rapporteras på sammanträdet med
kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 juni
Balanserad styrning april 2015

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.7

KS § 121

Information om uppföljningsrapport april 2015
Ekonomichef Helene Ramert informerar om uppföljningsrapport april 2015.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.191

KS § 122

Information om budgetuppföljning för omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden
Ordförande i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen
Monica Samuelsson (S), 1:e vice ordförande i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Isabell
Korn (M), sektorchef för sektor arbete, trygghet och omsorg Lisbeth Tilly, ekonomichef
Helene Ramert, verksamhetschef äldreomsorg Ann-Sofie Borg, controller Kristina Persson,
controller Jenny Erixon och verksamhetschef individ- och familjeomsorg Irene Blomqvist
informerar om budgetuppföljning för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Beslutsunderlag

·
·

Protokollsutdrag omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2015-05-21 § 79
Tjänsteutlåtande 2015-05-20

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.154

KS § 123

Förändring av taxa inom barnomsorgen med
anledning av korrigering gällande förordning av
statsbidrag för maxtaxa
Ale kommun mottar statsbidrag på samma sätt som övriga kommuner i Sverige enligt
”Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola
och skola”. Skolverket fastslår statsbidrag samt villkor för bidraget i december innevarande år.
Ale kommun kommer 2015 att tilldelas 130 000 kr mindre i statsbidrag än vad kommunen
tilldelats för 2014.
Minskningen är ett resultat av den förändring av maxtaxa som har beslutats gälla under 2015
som innebär att kommunen har rätt att fakturera vårdnadshavare ett högre maxbelopp för
förskola och skolbarnsomsorg. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter
kommer att öka vilket resulterar i att statsbidraget minskats i motsvarande omfattning.
Förordningen har också korrigerats så att inkomsttaket fortsatt indexeras så att den maximala
avgiftsnivån kommer att höjas varje år. Höjningen i sin tur medför att statsbidraget kommer
att minska i motsvarande omfattning.
I kommunen fastslår kommunfullmäktige taxor och avgifter för sina verksamheter. Då en
successiv höjning av maxtaxa kommer att ske och meddelas kommunen i december varje år
föreslår sektor utbildning, kultur och fritid att avgiften för barnomsorgen i de delar som berör
förordningen om maxtaxa automatisk regleras utan beslut i kommunfullmäktige från och med
2016.
Beslutsunderlag

·
·

Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2015-04-15 § 56
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2015-04-04

Utbildningsnämnden beslutade 2015-04-15 § 56 att föreslå kommunfullmäktige att anta de
förändrade avgiftsnivåerna inom maxtaxan att gälla från och med 2015-08-01.
Utbildningsnämnden beslutade vidare att föreslå kommunfullmäktige att avgiftsnivåerna inom
maxtaxan från och med 2016 indexregleras i enlighet med ”Förordning (2001:160) om
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och skola”.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar de förändrade avgiftsnivåerna inom
maxtaxan att gälla från och med 2015-08-01.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avgiftsnivåerna inom maxtaxan
från och med 2016 indexregleras i enlighet med ”Förordning (2001:160) om statsbidrag till
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och skola”.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.139

KS § 124

Renhållningsordning - Föreskrifter om
avfallshantering
En kommuns renhållningsordning ska enligt gällande definition bestå av tre dokument vilka är
avfallsplan, föreskrifter om avfallshantering samt taxa.
Renhållningsenheten har under 2014 arbetat fram föreskrifter om avfallshantering samt
avfallsplan kommunspecifik bilaga till A2020. Möten med parlamentariskt tillsatt grupp från
samhällsbyggnadsnämnden har genomförts under 2014 i arbetet med framtagandet.
Föreskrifter om avfallshantering kommer ersätta det som idag kallas Ale kommuns
renhållningsordning som antogs år 2000. I föreskrifterna har anpassning till nya förordningar,
författningar och riktlinjer gällande avfallshantering och arbetsmiljö gjorts.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade tidigare om utställning av föreskrifter och utställningen
har nu ägt rum. Under utställningsperioden inkom en person med synpunkt kring kostnad för
gemensamhetshämtning jämfört med enskild hämtning månadstömning. Inga ändringar i
föreskrifterna är gjorda.
Beslutsunderlag

·
·
·

Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-16 § 56
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad
Föreskrifter om avfallshantering

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-16 § 56 att översända föreskrifterna till
kommunfullmäktige för antagande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreskrifter om avfallshantering.
Protokollsanteckning

Paula Örn (S), Björn Norberg (S), Christina Oskarsson (S), Klas Karlsson (S), Jenny Sandkvist
(MP), Johnny Sundling (V), Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Zito Averstedt (M),
Rose-Marie Fihn (FP), Åke Niklasson (C), Helene Ahlberg (AD) och Robert Jansson (SD)
lämnar följande protokollsanteckning:
Kommunstyrelsen vill tydliggöra att fastighetsnära insamling är vägen som är utpekad i
gällande verksamhetsplan för Ale kommun och den fortsatta politiska prioriteringen från både
majoritet och opposition. När styrande dokument uppdateras ska detta beaktas.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.138

KS § 125

Framställan från Renova AB angående beslutad
dotterbolagsbildning
Kommunfullmäktige i Ales tidigare beslut daterat den 29 april 2013, KF § 79, innebar bland
annat att Renova AB skulle bilda en koncern med ett moderbolag och två dotterbolag.
Moderbolag och ett dotterbolag är bildat sedan 1 januari 2014. Tidpunkten för bildandet av
det andra dotterbolaget Renova Miljöpartner AB var tänkt att ske senast vid årsskiftet
2015/2016, varvid denna verksamhet till dess kan ingå i dotterbolaget Renova Miljö AB.
Styrelsen i Renova AB har nu gjort en framställan till ägarkommunernas kommunfullmäktige
att inte behöva dela den konkurrensutsatta verksamheten i två skilda dotterbolag, utan fortsatt
låta den konkurrensutsatta verksamheten bedrivas i ett dotterbolag men med två skilda
affärsområden, som idag.
Syftet med kommunfullmäktiges tidigare beslut var att nå en juridiskt hållbar
bolagskonstruktion, ökad transparens, ökad tydlighet i gränssnittet mellan beställare och
utförare samt bättre ekonomistyrning av direkttilldelade uppdrag. Vidare skulle verksamheten
anpassas så att lönsamhet uppnås i respektive bolags affärsområde.
Renova kan nu ett år efter omstruktureringen visa att respektive affärsområde särskiljs
ekonomiskt från varandra, i motsvarande grad som om de hade bedrivits i två skilda
dotterbolag. Ett revisionsutlåtande gör bedömningen att det finns transparent redovisning
mellan affärsomårdena Logistik och Återvinning i enlighet med bolagets fördelningsnycklar,
stödjande system och processer.
Mot bakgrund av detta och att syftena ovan är på god väg att uppnås bedöms att Renova ABs
framställan bör bifallas. Med bakgrund i revisionsuttalandet så bedöms att samma ekonomiska
transparens kan uppnås genom ett dotterbolag.
Smärre justeringar i bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal föreslås som en konsekvens.
Beslutsunderlag

·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-05-13 inklusive bolagsordning för
Renova Miljö AB, ägardirektiv för Renova-koncernen och aktieägaravtal mellan ägarna
för Renova

Sektor samhällsbyggnads beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande;
1. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut den 29 april 2013, KF §79, i de delar som avser
bildandet av Renova Insamling och Logistik AB, sedermera benämnt Renova Miljöpartner
AB.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

2. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad bolagsordning för Renova Miljö AB enligt
bilaga 1 i tjänsteutlåtandet.
3. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat ägardirektiv för Renova-koncernen enligt
bilaga 2 i tjänsteutlåtandet.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämma att rösta för att beslut fattas i
enlighet med punkterna 2-3 ovan.
5. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat aktieägaravtal med övriga
delägarkommuner enligt bilaga 3 i tjänsteutlåtandet.
Jäv

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande;
1. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut den 29 april 2013, KF §79, i de delar som avser
bildandet av Renova Insamling och Logistik AB, sedermera benämnt Renova Miljöpartner
AB.
2. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad bolagsordning för Renova Miljö AB enligt
bilaga 1 i tjänsteutlåtandet.
3. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat ägardirektiv för Renova-koncernen enligt
bilaga 2 i tjänsteutlåtandet.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämma att rösta för att beslut fattas i
enlighet med punkterna 2-3 ovan.
5. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat aktieägaravtal med övriga
delägarkommuner enligt bilaga 3 i tjänsteutlåtandet.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.183

KS § 126

Kommunstyrelsens uppföljningsrapport april, 2015
Helårsprognosen för sektor kommunstyrelsen visar på ett negativt resultat på grund av att
utvecklingsfonden samt den sociala investeringsfonden påverkar resultatet negativt.
Bortses kostnaderna från utvecklingsfonden samt den sociala investeringsfonden visar
kommunstyrelsen på en positiv helårsprognos. Några av de större förändringar som påverkar
kostnaderna för 2015 är överflyttningen av ekonomer, folkhälsan samt en utökad
personalstyrka.
Det finns i dagsläget inga skäl till åtgärder baserat på utfallet i uppföljningsrapporten för april.
Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-05-18
Uppföljningsrapport April 2015 Kommunstyrelsen

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport april, 2015.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport april, 2015.
___
Beslutsexpediering
Förvaltningsekonomen på sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.2

KS § 127

Uppföljningsrapport april 2015
Nämnderna ska lämna två uppföljningsrapporter under 2015. Rapporten inleds med en
sammanfattande analys av verksamhet, ekonomi och personal för hela Ale kommun. Sedan
följer en kort sammanfattning per nämnd.
Verksamheten följs upp på de övergripande mål som fullmäktige angivit i verksamhetsplan
2015. Särskilt fokusområde i denna rapport är ekologisk hållbarhet.
Ekonomin redovisas med ekonomiskt utfall till och med april månad och en prognos för årets
utfall.
Slutligen lämnas en rapport kring hur personalnyckeltalen utvecklats till och med mars 2015.
Beslutsunderlag

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-05-20
Uppföljningsrapport april 2015 Ale kommun
Uppföljningsrapport april 2015 kommunstyrelsen
Uppföljningsrapport april 2015 kultur- och fritidsnämnden
Uppföljningsrapport april 2015 omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Uppföljningsrapport april 2015 överförmyndarnämnden
Uppföljningsrapport april 2015 samhällsbyggnadsnämnden
Uppföljningsrapport april 2015 utbildningsnämnden
Protokollsutdrag omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2015-05-13 § 72
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-21 § 68
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2015-05-20 § 37
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2015-05-13 § 69
Protokollsutdrag överförmyndarnämnden 2015-05-21 § 20

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljningsrapport
april 2015.
Kommunstyrelsen uppdrar till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att till
kommunstyrelsens arbetsutskott redovisa åtgärder som ska genomföras, så att verksamheten
ryms inom nämndens ekonomiska ramar.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

23(43)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen uppmärksammar samhällsbyggnadsnämnden på att
verksamheten ska rymmas inom nämndens ekonmiska ramar då inga tilläggsanslag finns att
bevilja
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.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljningsrapport
april 2015.
Kommunstyrelsen uppdrar till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att till
kommunstyrelsens arbetsutskott redovisa åtgärder som ska genomföras, så att verksamheten
ryms inom nämndens ekonomiska ramar.
Kommunstyrelsen uppmärksammar samhällsbyggnadsnämnden på att verksamheten ska
rymmas inom nämndens ekonomiska ramar då inga tilläggsanslag finns att bevilja.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

24(43)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.88

KS § 128

Budget och verksamhetsplan 2016
Föreligger förslag till budget från Socialdemokraterna, Aledemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet.
Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-05-29
Förslag till verksamhetsplan med budget 2016-2019 från Socialdemokraterna,
Aledemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas,
Aledemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets verksamhetsplan för åren 2016-2018 med
resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för 2016.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för
år 2016 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 2016 senast 2015-1031 och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2016 vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2015.
4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra
mindre omdisponeringar inom sin totala investeringsbudget 2016 efter godkännande av
kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra
nödvändiga kommunbidragsförändringar under år 2016 när löneavtalen har färdigförhandlats.
6. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får
uppgå till maximalt 800 Mkr under år 2016. Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån
på 45 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.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

25(43)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

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 2015-10-26.
10. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2016
ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till
kommunen varje tertial.
11.Kommunstyrelsen ger sektor kommunstyrelsen i uppdrag att under hösten 2015 utforma
och presentera finansiella mål och regler för Ale kommun, fristående från verksamhetsplan
och budget.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.
Johnny Sundling (V) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag med ändringen att
beslutssats 2 i sektor kommunstyrelsens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2016 ska vara
21,87 kr per skattekrona.
ersätts med:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2016 ska vara
22,22 kr per skattekrona.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag avseende
beslutssatserna 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 och finner att kommunstyrelsen bifaller
desamma.
Ordförande ställer proposition på dels beslutssats 2 i sektor kommunstyrelsens beslutsförslag
och dels på Johnny Sundlings ändringsyrkande avseende beslutssats 2 i sektor
kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
beslutssats 2 i sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.

Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas,
Aledemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets verksamhetsplan för åren 2016-2018 med
resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för 2016.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för
år 2016 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
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

26(43)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

anvisningar från sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2016 senast 2015-1031 och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2016 vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2015.
4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra
mindre omdisponeringar inom sin totala investeringsbudget 2016 efter godkännande av
kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra
nödvändiga kommunbidragsförändringar under år 2016 när löneavtalen har färdigförhandlats.
6. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får
uppgå till maximalt 800 Mkr under år 2016. Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån
på 45 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 2015-10-26.
10. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2016
ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till
kommunen varje tertial.
11.Kommunstyrelsen ger sektor kommunstyrelsen i uppdrag att under hösten 2015 utforma
och presentera finansiella mål och regler för Ale kommun, fristående från verksamhetsplan
och budget.
Deltagande i beslut

Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Zito Averstedt (M), Rose-Marie Fihn (FP), Åke
Niklasson (C) och Robert Jansson (SD) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att de inte
deltar i beslutet.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
Sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

27(43)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.116

KS § 129

Reviderad förbundsordning för
göteborgsregionens kommunalförbund
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har utarbetat ett förslag till ny förbundsordning
för GR.
Förbundsfullmäktige i GR har den 16 december 2014, § 104, godkänt förslag till reviderad
förbundsordning för GR, daterad 2014-10-14, och sänt ut förslaget för fastställande av
förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. Förslaget har framtagits bland annat mot
bakgrund av lagkrav på ökad kontroll vad gäller verksamheten i förbundets hel- och delägda
bolag, för att förtydliga GR:s budgetprocess samt för att bättre svara upp mot uppdrag och
verksamhet inom förbundet.
Beslutsunderlag

·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtandefrån sektor kommunstyrelsen 2015-05-20
E-post GR expediering beslut - Reviderad förbundsordning GR - information om
svarstider
Förbundsordningför Göteborgsregionens kommunalförbund, förslag
Förbundsordningför Göteborgsregionens kommunalförbund, gällande
Utdragur protokoll från förbundsfullmäktiges sammanträde 2014-12-16, § 104

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Sektorn överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslag till
förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund daterad 2014-10-14.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslag till förbundsordning för
Göteborgsregionens kommunalförbund daterad 2014-10-14.
___
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

28(43)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

29(43)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.158

KS § 130

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i
Ale kommun
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2001, § 124, om arvode för
ortsutvecklingsmötenas presidier.
Kommunfullmäktige antog gällande arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ale kommun
den 1 september 2014, § 94. Arvodesbestämmelserna har därefter ändrats den 15 december
2014, § 201.
Demokratiberedningen har den 18 maj 2015, § 25, föreslagit att kommunfullmäktige antar
arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun, daterat förslag 2015-05-18, och
att arvodesbestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2015. Beredningen har vidare föreslagit att
kommunfullmäktige upphäver punkten 5 i kommunfullmäktiges beslut 2014-09-01, § 94, och
kommunfullmäktiges beslut 2001-09-24, § 124.
Av avsnitt 7 i förslaget till arvodesbestämmelser framgår bl a att 2014 års arvodesbestämmelser
upphör att gälla och att det i vissa fall finns övergångsbestämmelser.
Beslutsunderlag

·
·
·
·

Tjänsteutlåtandefrån sektor kommunstyrelsen 2015-05-20
Demokratiberedningensprotokoll 2015-05-18, § 25
Demokratiberedningensförslag 2015-05-18 till arvodesbestämmelser för
förtroendevalda m fl i Ale kommun
Gällandearvodesbestämmelser med föreslagna ändringar markerade

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.
1. Kommunfullmäktige antar arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun i
enlighet med demokratiberedningens förslag, betecknat förslag 2015-05-18.
2. Kostnadsökningen finansieras inom kommunstyrelsens och revisorernas befintliga
budgetramar.
3. Kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2001, § 124, upphör den 1 juli 2015 att gälla.
4. Punkten 5 i kommunfullmäktiges beslut den 1 september 2014, § 94, upphör den 1 juli 2015
att gälla.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

30(43)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.
1. Kommunfullmäktige antar arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun i
enlighet med demokratiberedningens förslag, betecknat förslag 2015-05-18.
2. Kostnadsökningen finansieras inom kommunstyrelsens och revisorernas befintliga
budgetramar.
3. Kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2001, § 124, upphör den 1 juli 2015 att gälla.
4. Punkten 5 i kommunfullmäktiges beslut den 1 september 2014, § 94, upphör den 1 juli 2015
att gälla.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

31(43)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.160

KS § 131

Återrapportering från vårens ortsutvecklingsmöten
Ortsutvecklingsmöten är ett av Ale kommuns olika sätt att föra dialog med sina
kommunmedborgare. På ortsutvecklingsmötena behandlas frågor som är viktiga för orterna
och information förmedlas till och från invånare i aktuella ämnen. Mötena innebär en
möjlighet för kommunens medborgare att framföra lokala idéer och utvecklingsförslag direkt
till kommunala beslutsfattare.
Mellan åren 2011-2013 fanns ett rekordstort intresse för mötena med uppåt 1200-1300 årliga
besökare. Denna utveckling har senaste åren planat ut och ligger nu på runt 1000 besökare. I
vår besökte cirka 550 personer mötena.
Under mars och april 2015 genomfördes ortsutvecklingsmöten i tio orter i Ale kommun;
Alafors, Alvhem, Bohus, Hålanda, Nol, Nödinge, Skepplanda, Starrkärr/Kilanda, Surte och
Älvängen. Exempel på teman som lyfts upp under våren är information om fiberutbyggnad,
brottsförebyggande arbetet i kommunen, planerade kraftledning 400-kV och om den
pågående kartläggningen av mötesplatser i Ale.
Beslutsunderlag

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtandefrån sektor kommunstyrelsen 2015-05-12
Minnesanteckningarfrån ortsutvecklingsmöte i Alafors 2015-04-14
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmöte i Alvhem 2015-04-23
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmöte i Bohus 2015-03-31
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmöte i Hålanda 2015-04-01
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmöte i Nol 2015-04-15
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmöte i Nödinge 2015-04-14
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmöte i Skepplanda 2015-04-21
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmöte i Starrkärr-Kilanda 2015-04-22
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmöte i Surte 2015-04-29
Minnesanteckningar från ortsutvecklingsmöte i Älvängen 2015-04-23
Besöksstatistik för ortsutvecklingsmöten 2003-2015, 2015-05-12

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger rapporterna från
ortsutvecklingsmötena till handlingarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

32(43)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger rapporterna från
ortsutvecklingsmötena till handlingarna.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

33(43)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.172

KS § 132

Nödinge 38:2 m.fl. Ansökan om upprättande av
detaljplan för etapp 1 Nödinge centrum
Sektor kommunstyrelsen ansöker om detaljplaneläggning för centrumändamål med mera för
det område som ungefärligt redovisas på karta. Slutlig planavgränsning sker i samband med att
detaljplanen upprättas. Kommunen har tidigare beslutat att satsa på utvecklingen av
centralorten Nödinge. Målet är att Nödinge ska utvecklas till en attraktiv småstad där bostäder,
kommersiell- och offentlig service kan ges möjlighet att utvecklas. Första etappen blir
utvecklingen av området kring den södra delen av Ale torg i anslutning till pendeltågstationen.
Etapp 1 avses planeras tillsammans med befintliga fastighetsägare. Inom området ska kontor,
handel, bostäder, allmänna platser så som gång- och cykelstråk samt torg och grönytor
inrymmas. Gemensamma parkeringslösningar bör ses över.
Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtandefrån sektor kommunstyrelsen 2015-05-08
Kartaetapp 1, Nödinge centrum, 2015-05-12

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor samhällsbyggnad att skriva planavtal med sökanden.
Kommunstyrelsen uppdrar år sektor samhällsbyggnad att påbörja detaljplaneläggning, i
enlighet med PBL 5 kap. 2§ (SFS 2010:900).

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor samhällsbyggnad att skriva planavtal med sökanden.
Kommunstyrelsen uppdrar år sektor samhällsbyggnad att påbörja detaljplaneläggning, i
enlighet med PBL 5 kap. 2§ (SFS 2010:900).
Protokollsanteckning

Paula Örn (S), Björn Norberg (S), Christina Oskarsson (S), Klas Karlsson (S), Jenny Sandkvist
(MP), Johnny Sundling (V), Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Zito Averstedt (M),
Rose-Marie Fihn (FP), Åke Niklasson (C), Helene Ahlberg (AD) och Robert Jansson (SD)
lämnar följande protokollsanteckning:
Kommunstyrelsen betonar vikten av att arbetet i Medborgardialog Nödinge beaktas och tas
tillvara i arbetet med detaljplanen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Sektor Samhällsbyggnad, verksamheten plan och bygg
För kännedom
Sektor kommunstyrelsen, mark- och exploateringsavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.96

KS § 133

Remissvar - Krav på privata aktörer i välfärden
(SOU 2015:7)
Ale kommun har mottagit en remiss från finansdepartementet gällande utredningen "Krav på
privata aktörer i välfärden". Utredningen undersöker vilka möjliga krav, utöver redan
befintliga, som kan och bör ställas på de som äger och driver företag inom välfärdssektorn.
Utredningen bedömer att det behövs ytterligare verktyg för att säkra samhällets krav på att de
som äger och driver företag inom skola, vård och omsorg har ett långsiktigt och seriöst
engagemang och förutsättningar att bedriva en god och högkvalitativ verksamhet.
Utredningen föreslår att det vid Statens skolinspektions, kommunernas och IVO:s prövning
ska införas krav på insikt, erfarenhet och lämplighet för att beviljas godkännande eller tillstånd
att bedriva verksamhet enligt skollagen och Socialtjänstlagen. Syftet med kraven är att
utföraren ska ha goda förutsättningar och förmåga att långsiktigt leverera de tjänster som
förväntas. För att kunna ställa ovan krav föreslår utredningen att IVO förändrar och utökar
sin tillståndsprövning till att gälla även hemtjänst och entreprenadutförare.
Utredningens förslag föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
Tjänstemän i sektor arbetsmarknad, trygghet och omsorg samt sektor utbildning kultur fritid
har sammanställt ett remissvar till finansdepartementet. Sektorerna ställer sig generellt positiva
till utredningen med vissa förbehåll vilka framgår i det föreslagna remissvaret.
Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtandefrån sektor kommunstyrelsen 2015-05-25
Remissvarfrån Ale kommun angående betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden,
SOU 2015:7
SOU2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden

Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom remissvaret och översänder det till
finansdepartementet.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt
kommunchef eller deras respektive ersättare att underteckna yttrandet.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag och
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom remissvaret och översänder det till
finansdepartementet.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt kommunchef eller deras
respektive ersättare att underteckna yttrandet.
Deltagande i beslut

Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Zito Averstedt (M), Rose-Marie Fihn (FP) och
Åke Niklasson (C) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att de inte deltar i beslutet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Finansdepartementet
För kännedom
Sektor utbildning, kultur och fritid
Sektor arbetsmarknad, trygghet och omsorg
Utbildningsnämnden
Omsorg och arbetsmarknadsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

37(43)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2010.119

KS § 134

Remiss angående kompletteringsutredningar till
ansökan om tillstånd till vindkraftpark Fyrskog,
Lerums kommun
Ale kommun har fått Länsstyrelsen Västra Götalands läns remiss angående
kompletteringsutredningar till ansökan om tillstånd till vindpark Fyrskog i Lerums kommun.
Av remissunderlaget framgår att en del av vindparks skyddsavstånd ligger i Ale kommun. Det
aktuella skyddsområdet finns med i Ale kommuns vindbruksplan 2014.
Fjorton fastigheter i Ale kommun ligger nära skyddsavståndsgräns och kan påverkas av själva
nyetableringen av vindparken i Lerums kommun. De skulle kunna påverkas av buller, skugga
och hinderbelysning. Ett våtmarksområde med naturvärde ligger inom kommungränsen.
1. Bullerberäkningarna visar att alla fastigheter inom Ale kommun ligger under 40 dB(A) som
är riktvärde för buller utomhus från vindkraftverk (Se bilaga 1).
2. Skuggberäkningarna visar att ingen bostad inom Ale kommun får mer än 8 timmar/år
skuggeffekt, under Boverkets rekommenderade värde.
3. För hinderbelysningen (den röda lampan i toppen) finns inga gränsvärden men utredningen
bedömer att endast 0,2% - 3% av alla boende inom 15 km i radie kan känna sig störda.
4. Rekommenderad skyddszon för våtmarksområdet på 30 m hålls.
Utifrån kompletteringsutredningarna om tillstånd till vindpark Fyrskog i Lerums kommun,
anser sektor kommunstyrelsen att nyetablering av vindkraftverk i området norr om Gråbo i
Lerums kommun kan utföras utan störningseffekter på både boende och natur.
Störningseffekterna ligger under acceptabla gränsvärden. Ale kommun har inget intresse i
skyddszonen.
Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtandefrån sektor kommunstyrelsen 2015-05-18
Beräknadekvivalent ljudtrycksnivå dB(A), WSP, 215-04-21
Fotomontage för vindkraftsverk i Burhult och Pussen, Ale kommun

Sektor samhällsbyggnads beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande yttrande från sektor
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt kommunchef eller deras
respektive ersättare att underteckna yttrandet.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

38(43)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar bifall till sektor samhällsbyggnads beslutsförslag med ändringen att
beslutssats 1:
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande yttrande från sektor kommunstyrelsen.
ersätts med:
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att omarbeta remissvaret så att det framgår att Ale
kommuns vindbruksplan är under omarbetning med intentionen att säkerhetsavståndet till bostad ska vara
1000 meter och högsta tillåtna ljudtryck ska vara 35 dBa.
Robert Jansson (SD) och Rose-Marie Fihn (FP) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels sektor samhällsbyggnads beslutsförslag och dels på
Mikael Berglunds yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Mikael
Berglunds yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att omarbeta remissvaret så att det
framgår att Ale kommuns vindbruksplan är under omarbetning med intentionen att
säkerhetsavståndet till bostad ska vara 1000 meter och högsta tillåtna ljudtryck ska vara 35 dBa.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande att fastställa
det omarbetade remissvaret.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt kommunchef eller deras
respektive ersättare att underteckna yttrandet.
___
Beslutsexpediering
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Sektor samhällsbyggnad
För kännedom
Planarkitekten och tillika handläggaren på sektor samhällsbyggnad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

39(43)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.180

KS § 135

Begäran om planbesked för del av Skönningared
5:4
En ansökan om planläggning för del av fastigheten Sköningared 5:4 för bostadsändamål inkom
till kommunen 2015-03-09. Ansökan omfattar utbyggnad av tre tomter för tre friliggande
villor. Området som planförfrågan avser utgörs av betesmark som är plan i den södra delen
närmast befintlig grusväg och sluttar sedan brant ner mot nordväst. För området gäller
Fördjupad översiktsplan för Skönningared (2006-10-30), vilken ansökan strider mot. Det
aktuella området föreslås i den fördjupade översiktsplanen att forsätta med den i
huvudsakligen bestående markanvändningen med djurbete.
Kommunen har i tidigare beslut valt att prioritera satsningar på Nödinge och Älvängen.
Uppdrag finns att arbeta med fördjupningar av översiktsplanen för de båda orterna parallellt
med ett flertal detaljplaner.Sektor samhällsbyggnad bedömer därför att planansökan bör avslås
då kommunen inom de närmaste åren inte har för avsikt att inleda en planläggning för
området. En planläggning av området skulle dock kunna bli aktuell längre fram utifrån de
förutsättningar som framgår av tjänsteutlåtandet.
Beslutsunderlag

·

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2015-05-12

Sektor samhällsbyggnads beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran om planbesked för del av fastigheten
Skönningared 5:4 enligt Plan- och bygglagen 2010:900, SFS 2014:900.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran om planbesked för del av fastigheten
Skönningared 5:4 enligt Plan- och bygglagen 2010:900, SFS 2014:900.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Planadministratören på sektor samhällsbyggnad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

40(43)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.185

KS § 136

Förslag till politisk hantering av vattendirektivet
Åke Niklasson (C) har inkommit med en skrivelse om politisk hantering av vattendirektivet.
Beslutsunderlag

·

Skrivelse från Åke Niklasson (C), 2015-05-20

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen konstaterar att remisstiden för förslaget har gått ut
och att det remissvar som kommunstyrelsen antog också stämts av med LRF:s
kommungrupp.
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen ger sektor kommunstyrelsen i uppdrag att
tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott ta fram en rutin för hantering av
förslagsrätten i nämnder och styrelser. Förslaget ska redovisas för kommunstyrelsen senast i
december 2015.
Åke Niklasson (C) tillstyrker Paula Örns andra yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sina två yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller
desamma.

Beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att remisstiden för förslaget har gått ut och att det remissvar
som kommunstyrelsen antog också stämts av med LRF:s kommungrupp.
Kommunstyrelsen ger sektor kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med
kommunstyrelsens arbetsutskott ta fram en rutin för hantering av förslagsrätten i nämnder
och styrelser. Förslaget ska redovisas för kommunstyrelsen senast i december 2015.
___
Beslutsexpediering
Sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

41(43)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.6

KS § 137

Redovisning av delegeringsbeslut
Allmänna ärenden

1. Kommunchefens beslut om att låta sektor samhällsbyggnad bereda motion om att införa
saltfria gator och vägar, 2015-04-29.
2. Administrativa chefens beslut om yttrande avseende antagning i allmänna hemvärnet
KJW77, 2015-05-06.
3. Administrativa chefens beslut om verksamhetsbidrag för 2015 för ansökan om medel till
föreningsarkiv från Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland, 2015-05-11.
4. Kommunstyrelsens ordförandes beslut om att Ale kommun avstår från att lämna
synpunkter på Socialdepartementets remiss Ds2015:xx - Bidrag till glasögon för barn och
unga, 2015-05-20.
5. Kommunchefens beslut om att låta sektor kommunstyrelsen bereda motion om förslag till
åtgärder för ett tryggare Ale, 2015-04-02.
6. Kommunchefens beslut om att låta sektor kommunstyrelsen bereda motion om förslag till
utökad kameraövervakning, 2015-05-18.
7. Kommunchefens beslut om att låta sektor kommunstyrelsen bereda medborgarförslag om
förslag till ändrade färdtjänstbestämmelser gällande medtagande av eldrivna rullstolar vid
färdtjänstresor, 2015-05-25.
Markärenden

8. Mark- och exploateringschefens beslut om genomförande av detaljplan för Kronogården i
Älvängen, 2015-05-05.
9. Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av överenskommelse om fastighetsreglering,
2015-05-25.
Ekonomiärenden

10. Ekonomichefens beslut om villkorsändring på lån nr 48069 (25 000 000 kr) med KI-ränta
från Kommuninvest till lån nr 75223 med ränta enligt 3 månaders STIBOR + 0,26 % från
Kommuninvest, 2015-05-07.

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delegeringsbeslut.
___
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

42(43)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.5

KS § 138

Delgivningar
Kallelser/protokoll

Protokoll från jurymöte för ungdomsstipendiet "Ett gott föredöme", 2015-04-20
Inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen, protokoll
inklusive bilaga från Länsstyrelsen Västra Götaland 2015-04-30
Diverse

Bristen på platser inom kommunens äldreomsorg för medicinskt färdigbehandlade äldre efter
sjukhusvistelse, skrivelse från samorganisationen PRO, 2015-05-04
Ale kommun lämnar följande synpunkter på förslag till vattenförvaltning för Västerhavets
vattendistrikt, undertecknat yttrande 2015-05-05
Överklagande av Länsstyrelsens (MPD) beslut om tillstånd till grustäkt på fastigheter i
Ranneberg och Kollanda i Ale kommun i mål nr M 847-15, R1, kungörelse från Vänersborgs
tingsrätt, 2015-05-05
Årsredovisning 2014, reviderad efter kommunfullmäktiges beslut 2015-03-30 § 39,
tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-05-12
Årsredovisning 2014, beslutad av kommunfullmäktige 2015-03-30 § 39
Uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete, skrivelse från Länsstyrelsen Västra
Götalands Län, 2015-05-21
Yttrande i mål nr M 847-15, R1 avseende överklagat beslut om tillstånd till täkt på fastigheter i
Ranneberg och Kollanda i Ale kommun, Länsstyrelsen Västra Götalands Län 2015-05-27

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

43(43)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2015-06-02

KS.2015.201

KS § 139

Förlängd giltighetstid för Funktionshinderpolitisk
plan för Ale kommun, "Ale för alla"
Kommunfullmäktige beslutade 2011-03-28 § 39 att anta föreliggande förslag till
funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun. Planen ”Ale för alla” ersätter ”Handikapplan –
för delaktighet och jämlikhet” som antogs av kommunfullmäktige den 30 mars 1998 och som
reviderades av vård- och omsorgsnämnden den 2 februari 2002. Kommunfullmäktige
beslutade vidare att Funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun, ”Ale för alla”, gäller från
och med 1 maj, 2011 och till och med 31 december, 2014. Kommunfullmäktige gav
kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med nämnderna ansvara för uppföljning av den
funktionshinderpolitiska planen och resultatet redovisas i årsredovisningen samt att en ny
reviderad plan för nästa planperiod tas fram under 2014.
Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige förlänger
giltighetstiden för Funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun "Ale för alla" tills dess att ny
plan antas av kommunfullmäktige, dock längst till och med 2015-12-31.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige förlänger giltighetstiden för
Funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun, "Ale för alla", tills dess att ny plan antas av
kommunfullmäktige, dock längst till och med 2015-12-31.
___
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

