PROTOKOLL

1(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

Plats och tid

Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00 – 14:35.
(Ajournering 12:00-13:00 och 14:10-14:20)

Beslutande och tjänstgörande
ersättare

Mikael Berglund (M), ordförande
Dan Björk (M)
Kajsa Nilsson (M) §§ 61-63
Erik Karlsson (M) tjg för Kajsa Nilsson §§ 64-83
Ingela Nordhall (AD)
Rose-Marie Fihn (FP)
Sune Rydén (KD)
Åke Niklasson (C) §§ 61-73, 75-83
Boel Holgersson (C) tjg för Åke Niklasson § 74
Paula Örn (S)
Rolf Gustavsson (S)
Ann-Christine Paulin (S)
Björn Norberg (S)
Johnny Sundling (V) tjg för Ingmarie Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP) §§ 61-73, 75-83
Hasse Andersson (S) tjg för Peter Rosengren § 74
Erik Karlsson (M) §§ 61-63
Ulf-Göran Solving (AD)
Tore Berghamn (FP)
Jonatan Sundeen (KD)
Boel Holgersson (C) §§ 61-71
Hasse Andersson (S) §§ 61-73, 75-83
Monica Samuelsson (S)
Tyrone Hansson (S)
-

Närvarande ersättare

Närvarorätt enligt särskilt beslut
Övriga deltagande

Erik Lidberg, kommunchef
Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare
Håkan Spång, administrativ chef
Helene Ramert, ekonomichef §§ 61-63
Elena Fridfelt, ordf. utbildningsnämnden § 63
Dennis Ljunggren, v. ordf. utbildningsnämnden § 63
Annika Sjöberg, sektorchef UKF § 63
Lisbeth Tilly, sektorchef ATO § 63
Jenny Thorsell, verksamhetschef IFO § 63
Susanne Lundell, controller sektor ATO § 63
Elisabet Weckner, controller sektor ATO § 63
Birgitta Augustsson, coordinator sektor ATO § 63
Andreas Witt, verksamhetschef ATO § 63
Annika Friberg, miljöplanerare § 63
Helena Lindberg, administrativ chef § 63
Lars Lindström, mark- och exploateringschef § 74
Mari Giers, exploateringsingenjör § 74
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

Utses att justera

Paula Örn

Justeringens plats och tid

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge
2013-04-17 kl. 16:00

Underskrifter
Paragrafer: 61-83
Sekreterare:
Cecilia Stedt
Ordförande:
Mikael Berglund
Justerande:
Paula Örn

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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3(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-04-16

Datum för anslags uppsättande

2013-04-18

Datum för anslags nedtagande

2013-05-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Cecilia Stedt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

Innehåll
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KS § 64 Policy och riktlinjer om förtroendeskapande verksamhet - etiskt regelverk gällande
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KS § 67 Kommunstyrelsens uppföljningsrapport 1, 2013-02-28 ................................................. 14
KS § 68 Uppföljningsrapport 1, 2013-02-28 med helårsprognos 2013 ....................................... 15
KS § 69 Brukarrådens framtida funktion och uppgift .................................................................... 17
KS § 70 Sociala investeringar - rammanual ...................................................................................... 19
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KS § 72 Kommungemensamt uppdrag kring arbete med förebyggande arbete och
folkhälsofrågor ........................................................................................................................ 22
KS § 73 Projektansökan MiniMili...................................................................................................... 24
KS § 74 Planerad 400 kV-ledning Skogssäter-Stenkullen .............................................................. 26
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS § 78 Val av ny ersättare till Ale kontakt- och stödverksamhet ............................................... 31
KS § 79 Revisionens granskningsrapporter ..................................................................................... 32
KS § 80 Redovisning av delegeringsbeslut ....................................................................................... 33
KS § 81 Delgivningar .......................................................................................................................... 35
KS § 82 Remiss - harmonisering av färdtjänstreglerna i Göteborgsregionen ............................. 36
KS § 83 Förslag från Rådet för funktionshinderfrågor om ändringar i Ale kommuns färdtjänst
och riksfärdtjänst .................................................................................................................... 38

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS § 61

Godkännande av dagordning
Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS § 62

Föregående mötes protokoll
Ordförande föreslår att ett tillägg görs i föregående mötes protokoll i § 36 ärende
”Årsredovisning 2012 för Ale kommun och dess bolag”.
Ingela Nordhall (AD) meddelar att Ale-demokraterna avvaktar
ställningstagande i ärendet tills att det behandlas på kommunfullmäktiges
sammanträde.
Ordföranden lämnar följande beslutsförslag:
1.

Kommunstyrelsen godkänner tillägg i protokoll KS 2013-03-12 § 36.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner tillägg i protokoll KS 2013-03-12 § 36.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS0007/13
KS § 63

Informationsärenden
a)

Uppföljningsrapport 1, utbildningsnämnden

Elena Fridfelt (C) ordf. utbildningsnämnden, Dennis Ljunggren (S) vice ordf.
utbildningsnämnden, Annika Sjöberg sektorchef utbildning, kultur och fritid samt
Helene Ramert ekonomichef närvarar för att informera om årets första ekonomiska
uppföljning av utbildningsnämndens verksamhet.
b)

Uppföljningsrapport 1, omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Boel Holgersson (C) ordf. omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, Lisbeth Tilly
sektorchef arbete, trygghet och omsorg, Jenny Thorsell verksamhetschef individ- och
familjeomsorg, Susanne Lundell controller och Elisabet Weckner controller närvarar för
att informera om årets första ekonomiska uppföljning av omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens verksamhet.
c)

Inventering av kommunens handlingsplaner

Håkan Spång administrativ chef informerar om en inventering av de planer, policys och
strategier som är antagna av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sedan 2006 och
framåt.
d)

Information om aktuella ärenden avseende social investeringsfond

Andreas Witt verksamhetschef arbetsmarknad och dagligt arbete och Birgitta
Augustsson koordinator närvarar för att informera frågor i ärendena 12-14 på
föredragningslistan.
e)

Information om färdtjänstärenden

Annika Friberg miljöplanerare och Helena Lindberg administrativ chef närvarar för att
informera om ärendena 24-25 på föredragningslistan.

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Kommunstyrelsen beslutar att ajournera sig för lunch mellan kl 12.00–13.00.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS0214/12
KS § 64

Policy och riktlinjer om förtroendeskapande
verksamhet - etiskt regelverk gällande mutor, jäv
och representation
Den offentliga förvaltningen arbetar på medlemmarnas uppdrag och ska iaktta saklighet och
opartiskhet i enlighet med de krav som är uppställda i regeringsformen. En anställd eller
förtroendevald inom det offentliga får aldrig missbruka sin ställning. Det innebär att anställda
och förtroendevalda ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av
ovidkommande önskemål, hänsyn eller intressen i sitt arbete.
Det ingår i kommunens ansvar för sin verksamhet att informera sina anställda och
förtroendevalda om de lagar som gäller och hur de ska tillämpas inom den egna kommunen.
Sveriges kommuner och landsting uppmanar att komplettera lagstiftningen med särskild policy
och riktlinje för den egna verksamheten. Då policy och riktlinje saknats i ärendet har sektor
kommunstyrelsen sett det som prioriterat att ta fram ett förslag i enlighet med den
reformerade mutbrottslagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2012. Behöver förhållningsätt
förtydligas och konkretiseras ytterligare bör sektor kommunstyrelsen få i uppdrag att
komplettera riktlinjen med tillämpningsanvisningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-12-11 (KSau § 180/12) att
återremitteraärendet till sektor kommunstyrelsen med uppdrag att göra förtydliganden med
fler exempelfall.
Beslutsunderlag







Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-02 § 36.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-02.
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-11 § 180.
Policy om förtroendeskapande verksamhet - etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation, 2013-04-02.
Riktlinje om förtroendeskapande verksamhet - etiskt regelverk gällande mutor, jäv och
representation, 2013-04-02.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-02 (KSau § 36/13) att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunfullmäktige godkänner förslag till ”Policy och riktlinje
om förtroendeskapande verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och representation”
enligt bilaga.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner förslag till ”Policy och riktlinje om förtroendeskapande
verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och representation” enligt bilaga.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS0077/13
KS § 65

Återrapportering av motioner som ej beretts färdigt
2013
Enligt kommunallagens regler ska en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta
beslut med anledning av motionen inom ett år från det att motionen väckts. Kan beredningen
av motionen inte avslutas inom den föreskrivna ettårsfristen ska detta anmälas till fullmäktige
inom samma tid.
Av kommunfullmäktiges arbetsordning, § 32, framgår att kommunstyrelsen två gånger varje år
ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske till fullmäktiges
sammanträden i april och oktober.
Sektor kommunstyrelsen har upprättat bifogad förteckning över ej slutbehandlade motioner.
Idag finns det 5 stycken motioner som är över ett år gamla och som ej slutbehandlats av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04.
Bilaga över motioner som ej beretts färdigt

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och finner
kommunstyrelsen bifaller det samma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS0086/13
KS § 66

Handlingsplan för klimat- och energiarbetet 2013
Ale kommuns energi- och klimatplan antogs av kommunfullmäktige den 28 november 2011.
Planens mål skall vara genomförda mellan 2012-2020.
Ale kommuns strategi för energieffektivisering antogs av kommunstyrelsen den 20 maj 2011.
Planens mål skall vara genomförda mellan 2011-2020
Handlingsplanen för 2013 innehåller aktiviteter som ska uppfylla målen i bägge planerna.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-08.
Handlingsplan för klimat- och energiarbetet 2013.

Yrkande

Peter Rosengren (MP) gör följande yrkande på kommunstyrelsens sammanträde:
1. Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan för klimat- och energiarbetet 2013.
2. Kommunstyrelsen ger sektor kommunstyrelsen i uppdrag att senast vid
kommunstyrelsens sammanträde 2013-09-17 redovisa ytterligare åtgärder som leder till
att klimat- och energiplanens övergripande mål om minskade utsläpp av växthusgaser
kan nås.
3. Kommunstyrelsen ger sektor kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram mätmetoder,
nyckeltal och redovisningssystem för att kunna redovisa resultatutveckling i klimatoch energiplanens delmål och övergripande mål på kommunstyrelsens sammanträde i
januari 2014.
Paula Örn (S) och Johnny Sundling (V) yrkar bifall till Peter Rosengrens (MP) yrkande.
Mikael Berglund (M) yrkar avslag på Peter Rosengrens (MP) beslutsförslag 2-3.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Peter Rosengrens (MP) beslutsförslag 1 och finner
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Peter Rosengrens (MP) beslutsförslag 2-3 och sitt eget
avslagsyrkande på beslutsförslag 2-3. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår
beslutsförslag 2-3.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan för klimat- och energiarbetet 2013.
Reservation

Paula Örn(S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Pauline (S), Björn Norberg (S), Johnny
Sundling (V) och Peter Rosengren reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS0062/13
KS § 67

Kommunstyrelsens uppföljningsrapport 1, 201302-28
I den periodiserade budgeten är löneavtalets del exkluderad eftersom avtalsperioden gäller
först från och med april. För perioden redovisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse
på +0,6 Mkr. De kommungemensamma posterna (Specialdestinerade anslag) står för +0,3
Mkr varav Kollektivtrafiken står för +0,3 Mkr, Färdtjänsten +0,3 Mkr och Räddningstjänsten
-0,2 Mkr. Resterande +0,2 Mkr kommer från de enheter som ligger direkt under
kommunstyrelsen. Ej utnyttjade kapitalkostnader står för +0,2 Mkr av det totala överskottet.
Räddningstjänsten förväntas få ett underskott på -1,3 Mkr i år. I övrigt prognostiserar
kommunstyrelsen ett utfall enligt budget för året som helhet, både på driften och på
investeringarna.
Beslutsunderlag





Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-02 § 38.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-06.
Kommunstyrelsens uppföljningsrapport 1, 2013-02-28.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 1, 2013-02-28.

Beslutsgång

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

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 1, 2013-02-28.

___
Beslutsexpediering
Förvaltningsekonom KS

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS0002/13
KS § 68

Uppföljningsrapport 1, 2013-02-28 med
helårsprognos 2013
Nämnderna ska lämna 5 uppföljningsrapporter under året, varav den första ska avse
ekonomiskt utfall t o m februari månad. Rapporten ska förutom ett redovisat resultat för
perioden även innehålla en prognos för årets utfall. Nämndernas ekonomiska rapportering är
en förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna utöva styrning och tillsyn över
kommunens verksamhet och ekonomiska ställning.
De uppföljningsrapporter som lämnats från sektorchefer och nämnder tyder i de flesta fall på
att årets verksamhet kommer att kunna bedrivas inom tilldelad budgetram. Kommunstyrelsen
lämnar en negativ prognos på -1,3 Mkr på grund av ökade kostnader för räddningstjänsten.
Skatteprognosen och de finansiella nettokostnaderna ligger i denna prognos på en positiv
avvikelse på 5,8 Mkr respektive 6,0 Mkr. PO-avstämningen tyder på att det kan bli en positiv
avvikelse på 4 Mkr. Sammantaget ger detta en positiv budgetavvikelse på 14,2 Mkr. I denna
prognos ingår inte avvecklingskostnaderna för Ale gymnasium.
Beslutsunderlag













Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-02 § 39.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-13.
Uppföljningsrapport 1, 2013-02-28.
Nämndernas februarirapporter 2013.
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 § 36.
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2013-03-27 § 52.
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2013-03-20.
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2013-03-20 § 27.
Redovisade och prognostiserade intäkter och kostnader, kultur- och fritidsnämnden.
Protokollsutdrag omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-03-28 § 32.
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg 2013-03-11.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 1, 2013-02-28.
Yrkande

Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Berglund (M) på återremiss av ärendet
med motiveringen att rapporteringsrutiner beträffande ekonomisk uppföljning måste
säkerställas.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och sitt eget yrkande på
återremiss. Ordförande finner kommunstyrelsen besluta att ärendet ska återremitteras.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att
rapporteringsrutiner beträffande ekonomisk uppföljning måste säkerställas.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS0137/11
KS § 69

Brukarrådens framtida funktion och uppgift
Pensionärsrådet beslutade 2011-05-03 om att överlämna en begäran till kommunstyrelsen om
en översyn av brukarrådens framtid och funktion. Ärendet överlämnades till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden för yttrande i ärendet.
Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden redovisar i sitt remissvar förslag på brukarrådens
framtida funktion och uppgift.
Sektor kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning än den som redovisats från omsorgoch arbetsmarknadsnämnden, men att finansieringen för 2013 får ske inom ramen för
nämndens verksamhetsbudget och för 2014 får frågan hanteras i budgetprocessen.
Beslutsunderlag






Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-02 § 35.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-01.
Omsorg- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2012-11-08, § 157.
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg, 2012-10-16.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen uppdrar till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att fatta beslut i
förslag om brukarrådens funktion och uppgift.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till omsorg- och arbetsmarknadsnämnden att genomföra
förändringen av brukarrådens framtida funktion och uppgift inom ramen för
verksamhetsplanen.
Yrkande

Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Berglund (M) om ändring i
arbetsutskottets förslag som innebär att kommunfullmäktige istället för kommunstyrelsen ska
fatta beslut i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och sitt eget yrkande. Ordförande
finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med eget förslag.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige uppdrar till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att fatta beslut
i förslag om brukarrådens funktion och uppgift.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

2.

Kommunfullmäktige uppdrar till omsorg- och arbetsmarknadsnämnden att genomföra
förändringen av brukarrådens framtida funktion och uppgift inom ramen för
verksamhetsplanen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS0071/13
KS § 70

Sociala investeringar - rammanual
Ale kommun har sedan 2011 en Social investeringsfond. Med anledning av fondens införande
skapades en rammanual. Det fortsatta utvecklingsarbetet med sociala investeringar har påkallat
behovet av att revidera rammanualen.
Ale kommun har sedan 2009 utbildat i och arbetat med socioekonomiskt perspektiv. I
verksamhetsplanen för Ale kommun 2013-2015 fastslås att:
Ett socioekonomiskt perspektiv ska genomsyra allt arbete med barn och ungdomar och ett tätt
samarbete med skola, fritid och socialtjänst ska prioriteras.
Beslutsunderlag






Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-02 § 40.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-15.
Bilaga 1 – Rammanual med markerade redigeringar, 2013-02-18.
Bilaga 2 – Reviderad rammanual för social investeringsfond, 2013-03-15.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen antar reviderad rammanual för social investeringsfond 2013-03-15.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner kommunstyrelsen bifaller
detsamma.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen antar reviderad rammanual för social investeringsfond 2013-03-15.

___
Beslutsexpediering
Temaledare sociala investeringar, Birgitta Augustsson
Samverkansansvarig, Anni Niklasson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS0070/13
KS § 71

Sociala investeringar - ekonomihantering
Ale kommun har sedan 2011 en ”social investeringsfond” genom att 10 Mkr har reserverats i
kommunens egna kapital. Det saknas dock beslut om de ekonomiska förutsättningarna för det
fortsatta arbetet. Regler bör finnas för hur projekten ska återföra medel till fortsatt arbete
enligt den prövade metodutvecklingen och hur medel ska tillföras ”fonden” för nya
metodutvecklingsprojekt.
Förslag till ekonomiska förutsättningar för beviljande av medel ur den sociala
investeringsfonden är följande:
I samband med ansökan/beslut om tilldelning av medel ur den sociala investeringsfonden ska
det klargöras vilken verksamhet som förväntas få lägre kostnader/uteblivna kostnader.
Den/dessa verksamheter ska efter projektperiodens slut återföra:
1. 50 % av den årliga projektkostnaden till den verksamhet som ska bedriva metoden
framöver och
2. 50 % av den årliga projektkostnaden ska återföras till ”det sociala investeringskontot”.
De ekonomiska justeringarna görs i samband med budgetbeslutet om ramar till respektive
verksamhet det aktuella budgetåret.
För finansiering av projekt som vid igångsättningstillfället inte kan påvisa vilken verksamhet
som kommer att gynnas ekonomiskt, alternativt att någon annan sektor i samhället gynnas
ekonomiskt, avsätts inom driftbudgeten från och med 2014 års budget ett kommuncentralt
anslag.
Beslutsunderlag




Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-02 § 41.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-02 (KSau § 41/13) att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar på återremiss av ärendet med motiveringen att det måste
harmoniseras med tidigare beslut.
Beslutsgång

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att det måste
harmoniseras med tidigare beslut.

___
Beslutsexpediering
Berednings- och styrgrupp för sociala investeringar

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS0064/13
KS § 72

Kommungemensamt uppdrag kring arbete med
förebyggande arbete och folkhälsofrågor
Arbetet med Folkhälso- och förebyggande frågor i Ale kommun är uppdelat dels på olika
sektorer men också mellan olika verksamheter. Folkhälso- och förebyggande arbetet spänner
över alla sektorer, men den politiska styrningen har sin största tyngdpunkt under Omsorg- och
arbetsmarknadsnämnden.
Detta skapar svårigheter att få en kommunövergripande strategisk styrning av riktningen med
folkhälso- och förebyggandearbetet.
Det skapar svårigheter att få en gemensam styrning på målsättningarna och optimering av de
olika insatser som finns på området.
Folkhälso- och förebyggande är uppdelat på olika öar i Ale kommun. Det gäller att skapa ett
helhetstänk kring den strategiska inriktningen och skapa naturlig förankring av frågorna i
organisationen Ale kommun.
Förslaget innebär att utreda vilken strategisk struktur Ale kommuns förebyggande arbete kan
ha, organisatoriskt och geografiskt samt utreda vilken politisk överbyggnad som behövs för att
skapa ett strategiskt effektivt beslutande i frågorna.
Beslutsunderlag




Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-02 § 42.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-02-21.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen uppdrar åt ansvarig för sociala investeringar samt verksamhetschef
för Folkhälsan att utreda vilken strategisk struktur Ale kommuns förebyggande arbete
kan ha, organisatoriskt och geografiskt.
Ansvarig för sociala investeringar och verksamhetschef för Folkhälsan får i uppdrag att
utreda vilken politisk överbyggnad som behövs för att skapa ett strategiskt effektivt
beslutande i frågorna.
Återrapportering av arbetet ska ges till kommunstyrelsen, senast till sammanträde den 17
september 2013.

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar om en ändring i arbetsutskottets beslutsförslag 3. Istället för att
återrapporteringen ska ske senast den 17 september 2013, så yrkar Örn att återrapportering
ska ske senast på kommunstyrelsens sammanträde i december 2013. I övrigt yrkar Örn bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Paula Örns (S) yrkande.
Ordförande finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med Paula Örns (S) yrkande.

Beslut
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen uppdrar åt ansvarig för sociala investeringar samt verksamhetschef
för Folkhälsan att utreda vilken strategisk struktur Ale kommuns förebyggande arbete
kan ha, organisatoriskt och geografiskt.
Ansvarig för sociala investeringar och verksamhetschef för Folkhälsan får i uppdrag att
utreda vilken politisk överbyggnad som behövs för att skapa ett strategiskt effektivt
beslutande i frågorna.
Återrapportering av arbetet ska ges till kommunstyrelsen, senast till sammanträdet i
december 2013.

___
Beslutsexpediering
Koordinator sektor arbete, trygghet och omsorg
Verksamhetschef arbetsmarknad och dagligt arbete

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS0065/13
KS § 73

Projektansökan MiniMili
Det finns en stor oro för ungdomars droganvändning i Ale kommun. Risken för att ungdomar
hamnar i ett livslångt utanförskap är påtaglig. Inom Ale kommun finns ingen specialiserad
missbruksenhet i öppenvård med särskild kompetens för att möta ungdomar med
drogproblem och deras familjer. Behovet av ett samlat stöd till ungdomar och deras familjer är
stort och brådskande.
Syftet med MiniMili är att ha fokus på prevention. Tidig upptäckt och tidiga insatser är viktigt i
allt arbete med barn och unga, och det gäller i högsta grad unga med riskbruk av alkohol och
droger. Det är också centralt att arbeta långsiktigt och i samverkan utveckla samarbetet mellan
aktörer såsom BUP, AME, ungdomsmottagning, socialtjänst, skola och fritid.
Syftet med projektet är därför också att skapa forum, verktyg och metoder för samverkan över
tid.
MiniMili erbjuder lättillgänglig rådgivning och behandling i öppenvårdsform med omfattande
familje- och nätverksinriktat arbete. Uppsökande arbete i syfte att nå ungdomen i ett tidigt
skede ökar måluppfyllelsen. Projektet har som målsättning att tillhandahålla ett utbud av både
medicinska och sociala insatser.
Förslaget syftar till att starta den beskrivna psykosocialmedicinska mottagningen under tre år
med medel ur den sociala investeringsfonden.
Beslutsunderlag





Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-02 § 43.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-02-21.
Bilaga – Ansökan Projekt MiniMili.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen bifaller ansökan projekt MiniMili och finansierar denna ur den sociala
investeringsfonden.
Under förutsättning att andra aktörer bidrar med föreslagna medel så avsätter
kommunstyrelsen ur investeringsfonden totalt 7 217 478 kr.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner kommunstyrelsen bifaller
detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen bifaller ansökan projekt MiniMili och finansierar denna ur den sociala
investeringsfonden.
Under förutsättning att andra aktörer bidrar med föreslagna medel så avsätter
kommunstyrelsen ur investeringsfonden totalt 7 217 478 kr.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

26(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS0044/13
KS § 74

Planerad 400 kV-ledning Skogssäter-Stenkullen
Ale kommun har fått inbjudan till samråd från Svenska Kraftnät avseende den kraftledning
som planeras mellan Skogssäter i Trollhättan och Stenkullen i Lerum. Ale kommun är redan
belastad av flertalet luftburna starkströmsledningar vilket påverkar och begränsar kommunen
på många sätt. Kommunen gör en redigering av gällande översiktsplan 2013 och inriktar ny
framtida bebyggelse längs befintliga större vägar och som förtätning av befintliga tätorter och
byar. Den nya 400 kV-ledningen kommer att påverka den tänkta bebyggelseutvecklingen i de
utpekade tätorterna. Svenska Kraftnät anger att utredningsområdet inte står i konflikt med
gällande översiktsplaner. Detta stämmer inte i Ale kommun där ett par av alternativen är i
direkt konflikt med i ÖP:n utpekade verksamhetsområden. Ett alternativ går dessutom mellan
Älvängens tätort och Skönningared, ett område som sannolikt kommer att utvecklas med
bostäder inom en tioårsperiod. Ledningen tillför ingen nytta till Ale kommun, bara skada.
Sektor kommunstyrelsen ser därför negativt på anläggandet av ännu en luftledning igenom
kommunen. (Se sid 5, Kartbilaga med röda markeringar för befintligt stamledningsnät genom
Ale kommun). Om ledningen måste gå igenom Ale kommun föreslår Sektor kommunstyrelsen
att ledningen markförläggs i likströmskablar och följer befintliga stråk som vägar och
kraftledningar då det annars kommer att bli stora intrång i kommunen som påverkar både
bebyggelse och natur. Alternativt föreslår Sektor kommunstyrelsen att redan befintliga
ledningar uppgraderas så att ny ledningsgata inte behöver skapas. Kommunen förutsätter att
Svenska Kraftnät vidtar åtgärder för att minska magnetfälten eller erbjuder inlösen av de
bostadshus som utsätts för nivåer över 0,4 µT.
Beslutsunderlag










Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-02 § 44.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-15.
Inbjudan till samråd samt samrådsunderlag från Svenska Kraftnät, 2013-01-14.
Förtydligande från Svenska Kraftnät, 2013-02-10.
Bekräftelse om förlängning av yttrandetid, 2013-02-04.
Yttrande från Sektor Samhällsbyggnad, Plan- och byggenheten, 2013-02-27.
Remissvar från Näringslivschef, 2013-02-27.
Synpunkter från Sektor Samhällsbyggnad, Verksamhet Miljö, 2013-02-27.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-04-02 (KSau § 44/13) att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Jäv

Under kommunstyrelsens sammanträde anmäler Peter Rosengren (MP) och Åke Niklasson
(C) jäv i frågan och deltar därför inte i styrelsens hantering av ärendet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

27(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

Yrkande

Mikael Berglund yrkar under kommunstyrelsens sammanträde följande:
1. Kommunstyrelsen antar sektor kommunstyrelsens tjänsteskrivelse som sitt eget
yttrande.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen Gemensamt yttrande
angående Svenska Kraftnäts planer att anlägga 400 – kilovoltledning mellan Skogssäter och
Stenkullen (Svenska Kraftnäts diarienummer 2012/1165) daterad 2013-04-09.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna Ale
kommuns yttrande samt gemensamt yttrande med Lerums kommun.
Beslutsgång

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

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta sektor kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad
2013-03-15som sitt eget yttrande.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen Gemensamt yttrande
angående Svenska Kraftnäts planer att anlägga 400 – kilovoltledning mellan Skogssäter och
Stenkullen (Svenska Kraftnäts diarienummer 2012/1165) daterad 2013-04-09.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna Ale
kommuns yttrande samt gemensamt yttrande med Lerums kommun.
___
Beslutsexpediering
Sektor Samhällsbyggnad, Plan- och byggenheten
Sektor Samhällsbyggnad, Verksamhet Miljö
Näringslivschefen
Mark- och exploateringschefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

28(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS0016/13
KS § 75

Revidering av dokumenthanteringsplan för
kommunstyrelsen
Sedan det skett en organisationsförändring har en dokumenthanteringsplan för den nybildade
Mark- och exploateringsavdelningen (MEX) skapats. I dokumenthanteringsplanerna för
Personalenheten och Ekonomienheten har förändringar gjorts. I Personalenhetens plan har
gallringsfristen för kopior av läkarintyg minskats och i Ekonomienhetens plan har ansökan om
e-faktura införts vilka skall gallras efter 1 år.
Beslutsunderlag







Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-02 § 45.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-02-28.
Bilaga 1 - Dokumenthanteringsplan för Mark- och exploatering.
Bilaga 2 - Dokumenthanteringsplan för Ekonomi.
Bilaga 3 - Dokumenthanteringsplan för Personal.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen antar föreliggande dokumenthanteringsplaner (3 stycken) att gälla
från och med 2013-01-01.

Beslutsgång

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

Beslut
1.

Kommunstyrelsen antar föreliggande dokumenthanteringsplaner (3 stycken) att gälla
från och med 2013-01-01.

___
Beslutsexpediering
Kommunarkivarie

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

29(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS0023/10
KS § 76

Beredning av regional avfallsplan, A2020
Inom ramen för Göteborgsregionens kommunförbund, GR, har en regional avfallsplan blivit
utarbetad. Planen blev hösten 2010 antagen av GRs förbundsstyrelse. Eftersom miljöbalken
anger att kommun har planeringsansvar för avfallshantering, krävs att beslut om regional
avfallsplan också fattas i varje kommunfullmäktige.
Före beslut i kommunfullmäktige ska planen, A2020, ställas ut. Beredningen av ärendet om
regional avfallsplan inför beslut i kommunfullmäktige bör lämpligen ske av förvaltningen
under Samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag




Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-02 § 46.
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-14.

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att bereda ärendet inför
beslut i kommunfullmäktige.

Beslutsgång

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

Beslut
1.

Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att bereda ärendet inför
beslut i kommunfullmäktige.

___
Beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsnämnden
Sektorchef och verksamhetschef teknik, sektor samhällsbyggnad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

30(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS0003/13
KS § 77

Val av ny ersättare till Förvaltningshögskolans råd
Paula Örn (S) har i en skrivelse inkommen 2013-03-25 avsagt sig uppdraget som ersättare i
Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning.
Ordföranden lämnar följande beslutsförslag:
1.

Kommunstyrelsen utser Inga-Lill Andersson (S) till ny ersättare i
Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen utser Inga-Lill Andersson (S) till ny ersättare i
Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning.

___
Beslutsexpediering
Paula Örn
Inga-Lill Andersson
Personalenheten
Kommunsekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

31(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS0003/13
KS § 78

Val av ny ersättare till Ale kontakt- och
stödverksamhet
Viveca Arvidsson (S) har i en skrivelse inkommen 2013-01-24 avsagt sig flera politiska
uppdrag. En följd av detta, vilket även uppmärksammades KS § 60/13, är att
kommunstyrelsen behöver utse en ny ersättare i Ale kontakt- och stödverksamhet.
Ordföranden lämnar följande beslutsförslag:
1.

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Paulin (S) till ny ersättare i Ale kontakt- och
stödverksamhet.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen utser Ann-Christine Paulin (S) till ny ersättare i Ale kontakt- och
stödverksamhet.

___
Beslutsexpediering
Viveca Arvidsson
Ann-Christine Paulin
Personalenheten
Kommunsekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

32(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS0009/13
KS § 79

Revisionens granskningsrapporter
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-15 § 12 att tills vidare och vid varje
kommunstyrelsesammanträde redovisa hanteringen av revisionens granskningsrapporter.
Kommunstyrelsen har i handlingarna inför dagens sammanträde delgivits en sammanställning
av inlämnade granskningsrapporter och dess pågående handläggning.
Beslutsunderlag



Sammanställning över revisionens granskningsrapporter till kommunstyrelsens
sammanträde 2013-04-16.

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet framgent kommer att lyftas på varje möte med
arbetsutskottet och endast efter behov i kommunstyrelsen.

___
Beslutsexpediering
Kommunsekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

33(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS0004/13
KS § 80

Redovisning av delegeringsbeslut
Allmänna ärenden

1.

Administrativa chefens beslut om yttrande avseende antagande av hemvärnsman, 201304-04.

Markärenden

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

Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av nyttjanderättsavtal på del av NödingeStommen 1:18, 1:19 och 1:21 för jordbruksändamål, 2013-03-13.
Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av nyttjanderättsavtal på del av NödingeStommen 5:59 för bikupor, 2013-03-13.
Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av jordbruksarrende på del av NödingeStommen 1:18, 5:59 och Nödinge 6:76, 2013-03-13
Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av jordbruksarrende på del av NödingeStommen 1:18, 1:19, 1:21 och 1:47, 2013-03-13.
Exploateringsingenjörens beslut om tecknande av avtal med Göteborg energi gällande
fjärrvärmeleveranser till Kronogårdsområdet i Älvängen, 2013-03-06.
Mark- och exploateringschefens beslut om markförvärv av Trafikverkets före detta
banvall i Stora Viken och Nödinge via överenskommelse om fastighetsreglering, 201301-31.
Mark- och exploateringschefens beslut om förvärv av fastigheten Stora Viken 2:8 via
överenskommelse om fastighetsreglering, 2013-02-11.
Mark- och exploateringschefens beslut om slutreglering avseende efterbehandling av
förorenad mark mellan Trafikverket och Statoil Fuel & Retail Sverige AB berörande
mark som kommunen äger, 2013-01-31.
Mark- och exploateringschefens beslut om mottagande av gåva gällande maskinhall
belägen inom fastigheten Nödinge-Stommen 1:18 m.fl. via gåvobrev, 2013-03-13.

Personalärenden

1.
2.
3.
4.
5.

Kommunchefens beslut om utseende av Ulrika Johansson som ersättare för sektorschef
på sektor arbete, trygghet och omsorg (perioden 2013-03-22 – 2013-03-24), 2013-03-04.
Kommunchefens beslut om utseende av Ann-Sofie Borg som ersättare för sektorschef
på sektor arbete, trygghet och omsorg (perioden 2013-03-25 – 2013-04-01), 2013-03-04.
Kommunchefens beslut om utseende av Jenny Thorsell som ersättare för sektorschef på
sektor arbete, trygghet och omsorg, (perioden 2013-04-02 – 2013-04-07), 2013-03-04.
Kommunchefens beslut om utseende av Ellinor Seth som ersättare för sektorschef på
sektor arbete, trygghet och omsorg, (perioden 2013-04-08 – 2013-04-14), 2013-03-04.
Kommunchefens beslut om utseende av Lena-Maria Vinberg som ersättare för
sektorschef på sektor utbildning, kultur och fritid, (perioden 2013-03-18 – 2013-03-22),
2013-03-18.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

34(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

35(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS § 81

Delgivningar
Kallelser/protokoll

1.
2.
3.
4.
5.

POSOM kris- och beredskapskonferens i Karlstad 7 oktober 2013.
Lilla Edets kommun – Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-03-27 § 33, Samråd
gällande planerad ledning Skogssäter-Stenkullen.
Göteborgsregionens kommunalförbund – Protokollsutdrag förbundsstyrelsen 2013-0222 § 177– Delfinansiering av Europa Direkt Göteborgsregionen 2013 – 2017.
Göteborgsregionens kommunalförbund – Protokollsutdrag förbundsstyrelsen 2013-0222 § 174 Götalandsbanan, delen Göteborg – Mölnlycke.
Protokollsutdrag KF 2013-02-25 § 23, Viveca Arvidssons (S) avsägelse från
förtroendeuppdrag som ersättare i kommunstyrelsen samt nämndeman.

Diverse

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

Återkoppling av åtgärdsplan inom Individ o familjeomsorgen (KS dnr 256/11),
Protokollsutdrag OAN § 19, 2013-02-28, Tjänsteutlåtande sektor ATO 2013-01-28.
Rapport från regeringskansliet – Värna demokratin mot våldsbejakande extremism, 2013-0313.
Rapport från regeringskansliet - 500 texter om framtidens Sverige – från Trelleborg till Arjeplog
– underlagsrapport 12 till framtidskommisionen.
Västtrafiks årsredovisning 2012, 2013-03-25.
Länsstyrelsen – synpunkter på remissmaterial gällande uppdatering av riksintresse
vindbruk, 2013-03-16.
Gryaabs verksamhet 2012.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

36(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS0055/13
KS § 82

Remiss - harmonisering av färdtjänstreglerna i
Göteborgsregionen
Medlemskommunerna har från Göteborgs kommunalförbund (GR) fått förfrågan för en
bedömning om det finns förutsättningar för en harmonisering av färdtjänstreglerna i
Göteborgsregionen.
Ale kommuns svar skall vara GR tillhanda senast den 1 maj 2013.
GR har genomfört en kartläggning av GR-kommunernas regler för färdtjänst och resultatet
visar att reglerna är olika inom flera områden. Reglerna skilje sig exempelvis inom taxor, vilken
service som ingår, regler kring medresenär, följeslagare och husdjur. Även hur stort område
som tillåts åka inom skiljer sig och antal resor. Ytterligare exempel gäller särskild taxa för
arbetsresor.
En harmonisering av färdtjänstreglerna i Göteborgsregionen kommer att underlätta för
resenärerna med färdtjänst.
Idag är resurserna för handläggning mycket ansträngda. Om Ale ska medverka i arbetet
tillsammans med GR – kommunerna för att harmonisera reglerna måste resurser tillföras
handläggningen för den tid som uppdraget kräver.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-03-19
Förslag till yttrande över remiss 2013-03-19
Brev från GR med förfrågan angående harmonisering av färdtjänstregler 2013-02-20

Kommunstyrelsen beslutar att ajournera sig kl 14.10-14.20 för att möjliggöra politiska
överläggningar i ärendet.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande över förfrågan om harmonisering av
färdtjänstregler.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller
deras ersättare att underteckna yttrandet.
Deltagande i beslut

Rose-Marie Fihn (FP) deltar inte i beslutet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

37(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

___
Beslutsexpediering
Miljöplanerare
Administrativ chef för sektor samhällsbyggnad
Färdtjänsthandläggare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

38(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

KS0079/13
KS § 83

Förslag från Rådet för funktionshinderfrågor om
ändringar i Ale kommuns färdtjänst och
riksfärdtjänst
Rådet för funktionshinderfrågor har lämnat in förslag till ändrat reglemente gällande Ale
kommuns färdtjänst och riksfärdtjänst. Rådet anser också att Ale kommun ska säga upp
avtalet med Västtrafik AB gällande kommunens behov av anropsstyrd trafik i form av
arbetsresor och färdtjänst daterad 2005-05-01.
För att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om inlämnat förslag till nya reglementen
och uppsägning av avtal med Västtrafik för anropsstyrd trafik måste konsekvenserna av
förslaget utredas. Både de ekonomiska konsekvenserna och konsekvenserna för
handläggningen av färdtjänsttillstånd behöver belysas.
Sektorn har ett uppdrag KF 2009-06-15 § 117 att utreda färdtjänstområdets omfattning och
har senast vid mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2012 redovisat
utvecklingsbehovet och problematiken med resurser för utvecklingsarbete inom färdtjänsten.
Förutsättningarna för utvecklingsarbete har inte förändrats och sektorns bedömning är att
funktionshinderrådets förslag måste utredas med hjälp av extern konsult.
Beslutsunderlag







Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-04-11
Protokollsutdrag från rådet för funktionshinder 2013-02-11, RF § 8
Remissförslag till ändrat reglemente gällande Ale kommuns färdtjänst och
riksfärdtjänst 2013-02-09
Förslag till revidering av reglemente 2013-01-14
Förslag regler och riktlinjer

Under kommunstyrelsens sammanträde meddelar Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), AnnChristine Paulin (S), Björn Norberg (S), Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) att de
avvaktar ställningstagande i ärendet till dess att det behandlas av kommunfullmäktige.
Yrkande

Rose-Marie Fihn (FP) yrkar i enlighet med tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen
följande:
1. Kommunfullmäktige säger upp avtalet med omförhandling mellan Västtrafik AB och Ale kommun
angående upphandling av Anropsstyrd trafik.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till sektor kommunstyrelsen att bereda ärendet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

39(39)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-04-16

Mikael Berglund (M) yrkar avslag till Rose-Marie Fihns (FP) förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Rose-Marie Fihns (FP) yrkande och sitt eget yrkande.
Ordförande finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med sitt eget yrkande.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att avtalet med omförhandling mellan Västtrafik AB och
Ale kommun angående upphandling av Anropsstyrd trafik ska fortlöpa.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

