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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

Plats och tid

Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:00-15:15
(ajournering 10:20-10:30, 11:25-12:30, 14:35-14:40 och 15:08-15:10)

Beslutande

Paula Örn (S), ordförande
Dennis Ljunggren (S)
Christina Oskarsson (S)
Klas Karlsson (S)
Jenny Sandkvist (MP) tjg för Sonny Landerberg (MP)
Sven Engdahl (V)
Mikael Berglund (M)
Dan Björk (M)
Erik Liljeberg (M)
Rose-Marie Fihn (L) § 33-46
Rolf Engström (FiA) tjg för Rose-Marie Fihn (L) § 47-49
Åke Niklasson (C)
Ingela Nordhall (AD)
Maj Holmström (M) tjg för Robert Jansson (SD) § 33-36
Robert Jansson (SD) § 37-49

Närvarande
ersättare

Monica Samuelsson (S)
Rolf Gustavsson (S)
Maj Holmström (M) § 37-49
Sune Rydén (KD)
Rolf Engström (FiA) § 33-46

Övriga närvarande

Se sida 2

Utses att justera

Mikael Berglund

Justeringens plats
och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2018-02-23 kl. 08:00

Paragrafer

§§ 33 - 49

Underskrifter

Sekreterare
Hanna Larsson
Ordförande
Paula Örn
Justerande
Mikael Berglund
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

Övriga närvarande

Björn Järbur, kommunchef
Hanna Larsson, kommunsekreterare
Anna Heinrich, projektledare för heltidsprojektet § 35
Camilla Rudbäck, HR-specialist § 35
Pia Areblad, näringslivschef § 37
Thomas Forslin, processledare Förenkla - helt enkelt på
Sveriges Kommuner och Landsting § 37
Kristina Engstrand, näringslivsutvecklare § 37
Aida Karimli, näringslivsutvecklare § 37
Gunilla Dörner Buskas, utvecklingschef § 37
Åsa Ericson, biträdande sektorchef på sektor utbildning,
kultur och fritid § 37
Barbro Sundström, sektorchef på sektor samhällsbyggnad
§ 37

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-02-20

Datum för anslags uppsättande

2018-02-23

Datum för anslags nedtagande

2018-03-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Intygar

Hanna Larsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

KS § 33

Dnr KS.2018.4

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

Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde
2018-2019 och tillsvidare - rättelser

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

5(33)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

KS § 34

Dnr KS.2018.60

Information om kommunstyrelsens årsredovisning
2017
Kommunchef Björn Järbur informerar om kommunstyrelsens årsredovisning
2017.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

KS § 35

Dnr KS.2018.68

Information om heltid som norm
Kommunchef Björn Järbur, HR-specialist Camilla Rudbäck och projektledare för
heltidsprojektet Anna Heinrich informerar om heltid som norm i Ale kommun.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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KS § 36

Dnr KS.2018.5

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

Pågående chefsrekryteringar
- HR-chef Lina Morén
- Näringslivschef
- Kommunikationschef
Ale Kulturrum och specialsalar för Da Vinciskolan
Det fortsatta GDPR-arbetet
Preliminärt utfall 2017
Skatteprognos 2018
Utfall personalkostnader januari 2018
Datahaveri

·
·
·
·
·
·

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2018-02-20

KS § 37

Dnr KS.2017.417

Workshop om företagsklimat
Näringslivschef Pia Areblad och processledare Förenkla - helt enkelt på Sveriges
Kommuner och Landsting Thomas Forslin genomför en workshop med
kommunstyrelsen om företagsklimat.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

9(33)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

KS § 38

Dnr KS.2017.400

Lokalresursplan för Ale kommun 2019 - 2028
Ärendet
Ale kommun står inför en framtid med ökad befolkning och tillväxt.
Förändringen ställer stora krav på en långsiktig planering och tydliga
ställningstaganden i frågor som rör lokaler. Genom ett strukturerat och långsiktigt
arbete kan dessa behov tillgodoses. Samhällstillväxten och befolkningsprognosen
är underlaget för att bedöma vilka behov som finns av nya, ut- och ombyggda
lokaler.
I lokalresursplanen beskrivs lokalbehov och hur planeringen ser ut på längre sikt.
Årligen genomförs en revidering som beslutas av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Arbetet med lokalförsörjning använder planen som
beslutande dokument och utgångspunkt och om förutsättningar förändras
anpassas åtgärderna till det.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-16 § 11 att återremittera lokalresursplanen
till sektor kommunstyrelsen till kommunstyrelsens sammanträde i februari för att:
- Komplettera prognoslinjerna för antal barn med nuvarande utfall i respektive
skolform
- Lägga samman arbetet med Ale Kulturrum/Da Vinciskolan till ett projekt där
samtliga behov, inklusive specialsalar, tillgodoses
- Utveckla beskrivningen av utredningsbehoven för kök utifrån fullmäktiges
inriktningsbeslut om tillagningskök vid de flesta enheter
- Tydligare resonemang om Älvängenskolan utifrån tidigare givet uppdrag från
kommunstyrelsen
Dessa kompletteringar är nu genomförda och lokalresursplanen lämnas åter till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut om godkännande.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-01-24
Lokalresursplan för Ale kommun år 2019 - 2028, förslag 2018-02-12

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
"Lokalresursplan för Ale kommun 2019 - 2028.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att
komplettera nästa års lokalresursplan med en sammanställning av samtliga externa
hyreskontrakt samt fördjupad analys av de hyreskontrakt som går ut/ska
omförhandlas inom den närmaste 5-årsperioden.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
"Lokalresursplan för Ale kommun 2019 - 2028.
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att komplettera nästa års
lokalresursplan med en sammanställning av samtliga externa hyreskontrakt samt
fördjupad analys av de hyreskontrakt som går ut/ska omförhandlas inom den
närmaste 5-årsperioden.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
Utvecklingsledaren för lokalplanering

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2018-02-20

KS § 39

Dnr KS.2017.404

Rapportering av ej verkställda fullmäktigebeslut under
perioden 2016-11-01--2017-12-31
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-11 § 127 att den årliga uppföljningen av
kommunfullmäktiges beslut ska ske i februari, året därpå.
Sektor kommunstyrelsen har undersökt verkställigheten rörande beslut fattade
under perioden 2016-11-01--2017-12-31 och funnit att tre av dem, ej verkställts
till fullo. För övrigt finns det ytterligare sex äldre ärenden som ej har blivit
verkställda. Huruvida det är relevant att samtliga beslut borde vara verkställda, går
att fundera på. Vissa av av ärendena är av karaktären att det kan ta år innan 100%
verkställighet uppnås och andra har fattats med ett tydligt redovisningsdatum som
inte ligger inom ramen för det år som följs upp.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-02-06
Bilaga till tjänsteutlåtande med förteckning över ej verkställda
fullmäktigebeslut

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera
redovisningen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motion (dnr 2015.110) från
Aroseniusskolan om bås/draperier i kommunens idrottshallar, ska betraktas som
verkställd.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att beslutssats 2 i förvaltningens beslutsförslag stryks:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motion (dnr 2015.110) från
Aroseniusskolan om bås/draperier i kommunens idrottshallar, ska betraktas som verkställd.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutssats 1 och finner att
kommunstyrelsen bifaller densamma.
Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

förvaltningens beslutssats 2 och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med ordförandens yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera
redovisningen.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

KS § 40

Dnr KS.2017.214

Svar på motion från Rose-Marie Fihn (L) om att införa
trygghetsvakter i Ale
Ärendet
Rose-Marie Fihn (L) har lämnat en motion vari föreslås att kommunfullmäktige
beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder
och bolag, utreda införandet av trygghetsvakter i Ale kommun.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-10-31
Motion om att införa trygghetsvakter i Ale, Rose-Marie Fihn (L)
2017-05-23

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
från Liberalerna i Ale kommun genom Rose-Marie Fihn (L) som besvarad.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Rose-Marie Fihn (L) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande, dels på Rose-Marie Fihns
yrkande och dels på förvaltningens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Deltagande i beslut
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Erik Liljeberg (M) och Åke Niklasson (C)
anmäler innan kommunstyrelsens beslut att de inte deltar i beslutet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

Reservation
Rose-Marie Fihn (L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

15(33)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

KS § 41

Dnr KS.2018.61

Åtgärder med anledning av kostnadsökningar för
Jennylunds friidrottsanläggning
Ärendet
Kommunen har beslutat att anlägga en friidrottsanläggning på Jennylund i Bohus.
Ett investeringsutrymme på 9 Mkr har avsatts för ändamålet. Under markarbeten
som utgör den första fasen i arbetet har försämrade markförhållanden som
fördyrar projektet upptäckts. För att fullfölja projektet behövs nu en ökad
investeringsram på 5 Mkr. Alternativet är att den nuvarande ramen har använts
och att det inte blir en anläggning som går att använda.
De oväntade markförhållandena har inneburit att det inte går att fullfölja
projektet med det fasta priset i upphandlingen. Beslut om att gå över från fast
pris till löpande räkning har fattats. Projektet har löpande återrapporterat de
ökade kostnaderna. Beslutsförhållandena i projektet och vad som ska ligga på en
högre nivå är oklara.
Det är tyvärr inte ovanligt att fördyrande omständigheter påträffas i Ale när
markarbeten startas. Föroreningar, svåra geotekniska förhållanden och otydlighet
i tidigare installationer har varit mer vanligt än det omvända.
Förvaltningens förslag är att öka investeringsramen så att friidrottsanläggningen
kan färdigställas, utreda ansvarsförhållandena inom projektet samt att utöver
beräknade kostnader för framtida projekt avsätta en investeringspost för
fördyrande omständigheter. Kommunstyrelsen kan då aktivera denna investering
vid behov.
Beslutsunderlag
·

Tjänsteutlåtande, 2018-02-02

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att, öka
investeringsramen för friidrottsanläggningen Jennylund med fem miljoner kronor
till sammanlagt 14 Mkr, under förutsättning att kultur och fritidsnämnden fattar
likalydande beslut.
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utreda ansvarsförhållandena i
projektet friidrottsanläggning vid Jennylund samt
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att förbereda en post i
investeringsberedningen för fördyrande markförutsättningar som kan aktiveras
vid behov.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande om bordläggning och dels
på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet i enlighet med ordförandens
yrkande om bordläggning.
Beslut
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Kommunchefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

17(33)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

KS § 42

Dnr KS.2018.59

Användning av tillfälligt kommunbidrag för
ensamkommande som fyller 18 år
Ärendet
Regeringen beslutade i höständringsbudgeten om ett tillfälligt kommunbidrag för
ensamkommande asylsökande som fyller 18 år. Syftet är att kompensera
kommunerna för kostnader som uppstått för dessa ungdomar.
I detta ärende föreslås hur det tillfälliga kommunbidraget ska användas.
Beslutsunderlag
·

Tjänsteutlåtande, 2018-02-08

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela föreningen Hemma i Ale 200.000 kr för
verksamheten att stödja s.k. Frivilliga familjehem i verksamheten med
ensamkommande ungdomar.
Kommunstyrelsen uppdrar vidare åt förvaltningen att ta fram ett ramverk för hur
tilldelning till andra organisationer som i föreningsform stödjer ensamkommande
ungdomar kan gå till. Den maximala tilldelningen för sådana föreningar är totalt
300.000 kr.
Yrkande
Rose-Marie Fihn (L) yrkar att beslutssats 1 i förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela föreningen Hemma i Ale 200.000 kr för verksamheten
att stödja s.k. Frivilliga familjehem i verksamheten med ensamkommande ungdomar.
ersätts med:
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela föreningen Hemma i Ale 400.000 kr för verksamheten
att stödja s.k. Frivilliga familjehem i verksamheten med ensamkommande ungdomar.
Paula Örn (S) och Åke Niklasson (C) tillstyrker Rose-Marie Fihns yrkande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Rose-Marie Fihn (L) yrkar att beslutssats 2 i förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen uppdrar vidare åt förvaltningen att ta fram ett ramverk för hur tilldelning till

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

andra organisationer som i föreningsform stödjer ensamkommande ungdomar kan gå till. Den
maximala tilldelningen för sådana föreningar är totalt 300.000 kr.
ersätts med:
Kommunstyrelsen avsätter 100 000 kr som föreningar i Ale kan söka till stöd för arbete med
kvarboende för ensamkommande och uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att fördela
medlen utifrån inkomna ansökningar.
Paula Örn (S) och Åke Niklasson (C) tillstyrker Rose-Marie Fihns yrkande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Mikael Berglund (M) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag.
Robert Jansson (SD) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Mikael Berglund (M) yrkar avslag på Rose-Marie Fihns yrkanden.
Robert Jansson (SD) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag, dels på
Rose-Marie Fihns yrkanden och dels på Mikael Berglunds yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Rose-Marie Fihns yrkanden.
Omröstning begärs.
Ordförande meddelar att Rose-Marie Fihns yrkanden är huvudförslag.
Ordförande meddelar att hon kommer
a) ställa proposition på förvaltningens beslutsförslag och på Mikael Berglunds
yrkanden för att utse ett motförslag till huvudförslaget
b) ställa proposition på Rose-Marie Fihns yrkanden och det förslag
kommunstyrelsen utser som motförslag
Ja-röst för bifall till Rose-Marie Fihns yrkanden.
Nej-röst för bifall till det beslutsförslag som kommunstyrelsen utser som
motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels på
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Mikael Berglunds yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar att utse
Mikael Berglunds yrkanden till motförslag.
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för bifall till Rose-Marie Fihns yrkanden mot 4 nej-röster för
bifall till Mikael Berglunds yrkanden beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
Rose-Marie Fihns yrkanden.

Ledamot/tjänstgörande Ja
ersättare
Paula Örn (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Christina Oskarsson (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Jenny Sandkvist (MP)

X

Sven Engdahl (V)

X

Nej

Mikael Berglund (M)

X

Dan Björk (M)

X

Erik Liljeberg (M)

X

Rose-Marie Fihn (L)

X

Åke Niklasson (C)

X

Ingela Nordhall (AD)

X

Robert Jansson (SD)
Summa

Avstår

X
9

4

0

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela föreningen Hemma i Ale 400.000 kr för
verksamheten att stödja s.k. Frivilliga familjehem i verksamheten med
ensamkommande ungdomar.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen avsätter 100 000 kr som föreningar i Ale kan söka till stöd för
arbete med kvarboende för ensamkommande och uppdrar åt kommunstyrelsens
arbetsutskott att fördela medlen utifrån inkomna ansökningar.
Reservation
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för
Mikael Berglunds yrkanden och med följande motivering:
Jag reserverar mig mot att betala ut dessa medel då vi anser att det är ett statligt
ansvar och ska hanteras fullt ut av staten. Normalansvaret ligger på staten och
ingen annanstans.
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M) och Erik Liljeberg (M) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut till förmån för Mikael Berglunds yrkanden.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunchefen
Förvaltningsledningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

KS § 43

Dnr KS.2018.41

Gallring av förtroendemannaregistret Troman
Ärendet
Vid avveckling av ett system behövs ett gallringsbeslut för systemet och för
informationen i systemet. Informationen i systemet kan antingen levereras till earkiv, migreras till ett nytt system eller gallras.
Att gallra innebär att man förstör information. Det är inte enbart förlusten av
information som utgör gallring. Även förlusten av möjliga
informationssammanställningar, förlusten av sökmöjligheter samt förlusten av
möjligheten att fastställa informationens äkthet räknas som gallring. Dessa
förluster kan bli en följd av att migrera information till ett nytt system. Det
innebär att det även för dessa åtgärder behövs ett gallringsbeslut.
Beslut om gallring verkställs under förutsättning att ansvarig godkänner
gallringen.
Ale kommun har ett gemensamt digitalt förtroendemannaregister kallat Troman.
I detta system registreras förtroendevaldas person- och kontaktuppgifter och alla
registrerade politiska uppdrag. Vidare finns historikfunktion, statistik, listor samt
etiketter för post-utskick. Systemet har använts sedan år 2002.
Systemet behöver nu uppgraderas och byta teknisk plattform. Informationen i
systemet har i samband med detta migrerats och inga väsentliga
informationsförluster eller förluster av möjliga sammanställningar, av
sökmöjligheter eller av möjligheter att fastställa informationens autenticitet har
skett. Den nya versionen av förtroendemannaregistret benämns som Troman
webb. Tromans äldre, nu obsoleta, databas (Access) behöver således gallras.
Beslutsunderlag
·

Tjänsteutlåtande, 2018-01-22

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka gallring av Troman och av informationen
i systemet i samband med systemets avveckling.
Yrkande
Erik Liljeberg (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till
förvaltningen med uppdrag att förtydliga vilken information som kommer att
raderas vid gallringen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska återremitteras i enlighet
med Erik Liljebergs yrkande om återremiss och dels på om ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
återremitteras i enlighet med Erik Liljebergs yrkande om återremiss.
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen med uppdrag att
förtydliga vilken information som kommer att raderas vid gallringen.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunarkivarien

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

KS § 44

Dnr KS.2017.366

Ändring av nyttjanderättsavtal för snabbladdstation i
Nödinge
Ärendet
Kommunstyrelsen tog 2017-12-05 § 190 beslut om att godkänna
nyttjanderättsavtal där Balder Ale Torg AB till Ale kommun och Ale El upplåter
del av Nödinge 38:14 till en snabbladdstation för elbilar i 25 år utan ersättning
samt att mark- och exploateringschefen skulle underteckna detta avtal. Balder Ale
Torg AB har vid nyttjanderättsavtalets signering velat ha in följande ändringar i
avtalet på grund av den detaljplaneläggning som pågår för området.
Nyttjanderättsupplåtelsen gäller nu istället från och med 2018-01-01 till och med
2022-12-31, alltså i 5 år istället för 25 år, med ett års förlängning i taget på
oförändrade villkor om inte någon av parterna säger upp avtalet. Vid en eventuell
flytt ska parterna enas om en ny placering. Kostnaden för eventuell flytt får
nyttjanderättshavarna komma överens om.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-01-24
Nyttjanderättsavtal

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut taget i kommunstyrelsen
2017-12-05 § 190 angående godkännande av nyttjanderättsavtal där Balder Ale
Torg AB till Ale kommun och Ale El upplåter del av Nödinge 38:14 till
snabbladdstation för elbilar i 25 år utan ersättning.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna nyttjanderättsavtal där Balder Ale Torg
AB till Ale kommun och Ale El upplåter del av Nödinge 38:14 till en
snabbladdstation för elbilar i 5 år utan ersättning.
Kommunstyrelsen uppdrar till mark- och exploateringschefen, eller hans
ersättare, att underteckna nyttjanderättsavtalet för kommunens räkning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut taget i kommunstyrelsen
2017-12-05 § 190 angående godkännande av nyttjanderättsavtal där Balder Ale
Torg AB till Ale kommun och Ale El upplåter del av Nödinge 38:14 till
snabbladdstation för elbilar i 25 år utan ersättning.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna nyttjanderättsavtal där Balder Ale Torg

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

AB till Ale kommun och Ale El upplåter del av Nödinge 38:14 till en
snabbladdstation för elbilar i 5 år utan ersättning.
Kommunstyrelsen uppdrar till mark- och exploateringschefen, eller hans
ersättare, att underteckna nyttjanderättsavtalet för kommunens räkning.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Exploateringsingenjör Linda Karlsson

För kännedom
Utvecklingsledaren för ekologisk hållbarhet
Ale El
Balder Ale Torg AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

25(33)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

KS § 45

Dnr KS.2018.60

Kommunstyrelsens årsredovisning 2017
Ärendet
Årsredovisning för 2017 har upprättats inom sektor kommunstyrelsen. De
viktigaste delarna av årsredovisningen omfattar kund/brukare, processer, resurser
och ekonomi.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-02-01
Årsredovisning 2017 för kommunstyrelsen

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2017.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Ledningsgruppen på sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

KS § 46

Dnr KS.2018.68

Heltid som norm
Ärendet
Partsgemensamt är målsättningen att heltid ska vara norm till 2020 Detta innebär
att anställningarna ska vara 100 % av en heltid och att tjänstgöringsgraden också
ska vara 100 %.
Utgångspunkten för denna överenskommelse är att deltidsarbete negativt
påverkar den ekonomiska jämställdheten för kvinnor och möjligheten att försörja
sig på sin lön.
Ale kommun har genomfört ett försöksprojekt under två år samt med
utgångspunkt i Huvudöverenskommelse (HÖK) 16 upprättat en plan för detta
arbete i samverkan med Kommunal. Planen innebär att arbetet startar inom
sektor arbete, trygghet och omsorg.
Beslutsunderlag
·

Tjänsteutlåtande, 2018-02-14

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att alla nyanställningar från 1 april 2018 sker som
heltid.
Kommunstyrelsen beslutar att alla som har deltidsanställning uppmanas att istället
teckna ett anställningsavtal omfattande heltid med rätt till deltid.
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ges i uppdrag om att teckna ett
modernt flextidsavtal.
Kommunstyrelsen beslutar att resurspass och samverkan över
organisationsgränserna är norm.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att
ta fram mätetal för hur många som arbetar heltid.
Mikael Berglund (M) tillstyrker Paula Örns yrkande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Mikael Berglund (M) yrkar bifall till beslutssats 3 i förvaltningens beslutsförslag.

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

--------------------------------------------------------------------------------------------------Mikael Berglund (M) yrkar bifall till beslutssats 4 i förvaltningens beslutsförslag.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Mikael Berglund (M) yrkar att förvaltningens beslutssats 1:
Kommunstyrelsen beslutar att alla nyanställningar från 1 april 2018 sker som heltid.
ersätts med:
Kommunstyrelsen beslutar att samtliga nyanställningar skall göras på heltid, med möjlighet till
deltid.
Rose-Marie Fihn (L) och Åke Niklasson (C) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Mikael Berglund (M) yrkar att förvaltningens beslutssats 2:
Kommunstyrelsen beslutar att alla som har deltidsanställning uppmanas att istället teckna ett
anställningsavtal omfattande heltid med rätt till deltid.
ersätts med:
Kommunstyrelsen beslutar att alla medarbetare som har en deltidsanställning skall erbjudas
möjlighet att gå upp i tjänstgöring.
Rose-Marie Fihn (L) och Åke Niklasson (C) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Robert Jansson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utvärdera heltid som
norm våren 2020 och återkomma med eventuella förslag på justeringar i samråd
med arbetstagarorganisationen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels beslutssats 1 i förvaltningens beslutsförslag
och dels på Mikael Berglunds första ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med beslutssats 1 i förvaltningens
beslutsförslag.
Ordförande ställer proposition på dels beslutssats 2 i förvaltningens beslutsförslag
och dels på Mikael Berglunds andra ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med beslutssats 2 i förvaltningens
beslutsförslag.

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

Ordförande ställer proposition på beslutssats 3 i förvaltningens beslutsförslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller densamma.
Ordförande ställer proposition på beslutssats 4 i förvaltningens beslutsförslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller densamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Robert Janssons tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att alla nyanställningar från 1 april 2018 sker som
heltid.
Kommunstyrelsen beslutar att alla som har deltidsanställning uppmanas att istället
teckna ett anställningsavtal omfattande heltid med rätt till deltid.
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ges i uppdrag om att teckna ett
modernt flextidsavtal.
Kommunstyrelsen beslutar att resurspass och samverkan över
organisationsgränserna är norm.
Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunstyrelsen att ta fram mätetal för hur
många som arbetar heltid.
Kommunstyrelsen beslutar att utvärdera heltid som norm våren 2020 och
återkomma med eventuella förslag på justeringar i samråd med
arbetstagarorganisationen.
Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Erik Liljeberg (M), Rose-Marie Fihn (L)
och Åke Niklasson (C) reserverar sig mot att kommunstyrelsen beslutar att alla
nyanställningar från 1 april 2018 sker som heltid samt mot kommunstyrelsens
beslut att alla som har deltidsanställning uppmanas att istället teckna ett
anställningsavtal omfattande heltid men med rätt till deltid.
Protokollsanteckning
Paula Örn (S), Dennis Ljunggren (S), Christina Oskarsson (S), Klas Karlsson (S),
Jenny Sandkvist (MP), Sven Engdahl (V), Mikael Berglund (M), Dan Björk (M),
Erik Liljeberg (M), Rose-Marie Fihn (L), Åke Niklasson (C), Ingela Nordhall
(AD), Robert Jansson (SD), Monica Samuelsson (S), Rolf Gustavsson (S),

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

Maj Holmström (M), Rolf Engström (FiA) och Sune Rydén (KD) lämnar
följande protokollsanteckning:
Kommunstyrelsen understryker att arbetet med att öka andelen medarbetare som
de facto arbetar heltid inte får innebära att man inför delade turer i
organisationen.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Förvaltningsledningen
Kommunal i Ale

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

KS § 47

Dnr KS.2018.8

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslutsfattare

Ärendebeskrivning

Ärendenummer

1

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

2

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

3

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

4

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

5

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

6

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

7

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

8

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

9

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

10

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

11

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

12

Kommunchef

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

13

Kommunchef

Motion fr Sverigedemokraterna om att införa
Lärarassistenter i Ale kommuns grundskolor

KS.2017.421

14

Mark- och exploateringschef

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

15

Mark- och exploateringschef

Försäljning av tomter och kvarter i Kronogården

KS.2015.152

16

Mark- och exploateringschef

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

17

Upphandlingschef

Upphandling gardiner och sömnad

KS.2017.269

18

Färdtjänsthandläggare

Färdtjänst januari 2018 - 18 bifall och 1 avslag

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delegeringsbeslut.
___
Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

KS § 48

Dnr KS.2018.7

Delgivningar
Kallelser/protokoll

Protokoll, kommunala pensionärsrådet 2017-09-07
Protokoll, kommunala pensionärsrådet 2017-10-30
Granskningsrapport - granskning av biblioteksverksamheten, kultur- och
fritidsnämndens beslut 2017-11-09 § 84 inklusive tjänsteutlåtande
Protokoll, kommunala pensionärsrådet 2017-12-04
Granskningsrapport - Granskning av besökssäkerhet och skalskydd vid förskola
och grundskola, utbildningsnämndens beslut 2018-01-17 § 6 inklusive
besöksrutiner vid Ale kommuns grundskolor och förskolor
Ändring av sammanträdesdatum för samhällsbyggnadsnämnden,
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-01-18 § 12
Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

KS § 49

Dnr KS.2017.351

Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde 2018-2019 och tillsvidare - rättelser
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2017-09-28 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om taxor och avgifter inom kultur- och
fritidsnämndens ansvarsområde att gälla från och med 2018-01-01. Ärendet
behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-09 och av
kommunfullmäktige vid sammanträde 2017-11-20 varvid taxorna fastställdes. Det
har emellertid visat sig finnas skrivfel i översikten över taxorna, varför ett nytt
beslut behöver fattas.
En översikt över de förändringar som förelagsits av kultur- och fritidsnämnden
2017-09-28 bilägges tjänsteutlåtandet.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-02-19
Ale Fritids taxor och avgifter för lokalhyror m m

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta taxor enligt
tjänsteutlåtandets bilaga "Ale Fritids taxor för lokalhyra mm gällande från 201801-01" att gälla från och med 2018-01-01.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta taxor enligt
tjänsteutlåtandets bilaga "Ale Fritids taxor för lokalhyra mm gällande från 2018-01-01" att
gälla från och med 2018-01-01.
ersätts med:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta taxor enligt
tjänsteutlåtandets bilaga "Ale Fritids taxor för lokalhyra mm gällande från 2018-01-01" att
gälla från och med 2018-03-15.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-02-20

förvaltningens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med ordförandens yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta taxor enligt
tjänsteutlåtandets bilaga "Ale Fritids taxor för lokalhyra mm gällande från
2018-01-01" att gälla från och med 2018-03-15.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

