1(32)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

Plats och tid

Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:00-12:25
(ajournering 09:40-09:45, 10:30-10:40, 11:50-11:55 och 12:15-12:17)

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), § 52-54, 56-61 och 63-69
Maj Holmström (M) tjg för Dan Björk (M) § 55 och 62
Erik Liljeberg (M)
Rose-Marie Fihn (L)
Åke Niklasson (C)
Rolf Gustavsson (S) tjg för Ingela Nordhall (AD)
Robert Jansson (SD)

Närvarande
ersättare

Jessica Norberg (S)
Anders Rollings (S)
Maj Holmström (M) § 52-54, 56-61 och 63-69
Sune Rydén (KD)
Rolf Engström (FiA)

Övriga närvarande

Björn Järbur, kommunchef
Hanna Larsson, kommunsekreterare
Ken Gunnesson, ekonomichef § 52-53
Åsa Ericson, sektorchef på sektor utbildning, kultur och
fritid § 55
Thomas Liedström, verksamhetschef för kultur och fritid
§ 55

Utses att justera

Mikael Berglund

Justeringens plats
och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2018-03-29 kl. 12:00

Paragrafer

§§ 52 - 69

Underskrifter

Sekreterare
Hanna Larsson
Ordförande
Paula Örn
Justerande
Mikael Berglund
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-03-27

Datum för anslags uppsättande

2018-03-29

Datum för anslags nedtagande

2018-04-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Intygar

Hanna Larsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

15
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

KS § 69

Yttrande till Kollektivtrafiknämnden angående
zonförslag för kollektivtrafiken i Västra
Götalandsregionen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

31 - 32
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

KS § 52

Dnr KS.2018.4

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

Ärendet "Yttrande till Kollektivtrafiknämnden angående zonförslag för
kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen" läggs till.
Ärende 8 "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda i Ale kommun (OPF)" utgår.

·

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

KS § 53

Dnr KS.2018.1

Information om årsredovisning 2017 för Ale kommun
och dess bolag
Kommunchef Björn Järbur och ekonomichef Ken Gunnesson informerar om
årsredovisning 2017 för Ale kommun och dess bolag.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

KS § 54

Dnr KS.2018.5

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

Rekryteringsläget
- Näringslivschef
- Kommunikationschef
Kommunchefsfrågan
Situationen på HR-avdelningen
Byggnation av Börjesson
Arbetsmiljöverkets beslut om Da Vinciskolan
Utfall februari

·
·
·
·
·

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

KS § 55

Dnr KS.2018.98

Information om genomförande av ombyggnad av Ale
kulturrum och Da Vinciskolan
Kommunchef Björn Järbur, sektorchef på sektor utbildning, kultur och fritid Åsa
Ericson och verksamhetschef för kultur och fritid Thomas Liedström informerar
om genomförande av ombyggnad av Ale kulturrum och Da Vinciskolan.
Jäv
Dan Björk (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

KS § 56

Dnr KS.2018.1

Årsredovisning 2017 för Ale kommun och dess bolag
Ärendet
·

I "Årsredovisning 2017" finns förutom den ekonomiska redovisningen med
förvaltningsberättelse, uppföljning av kommunfullmäktiges mål och
uppdrag i verksamhetsplan 2017, personal- och social-och ekologisk
hållbarhetsredovisning samt nämndernas kortfattade beskrivningar av
verksamheten under året.

·

För kommunen och dess bolag är det positiva resultatet 62,9 Mkr och det
egna kapitalet uppgår därmed till 1 252,7 Mkr.

·

Ale kommun visar i 2017 års bokslut ett positivt resultat på 39,0 Mkr och
kommunens egna kapital uppgår därmed till 886,2 Mkr.

·

Affärsverksamhetens resultat har balanserats till nästkommande år.

·

Kommunen har inte gjort några finansiella placeringar avseende
pensionsmedel utan använder istället avsatta medel till att hålla nere den
externa låneskulden.

·

Sektor kommunstyrelsen föreslår att över- och underskott från 2017 års
verksamhet inte ska tas med till nämnderna 2018.

·

I samband med årsbokslutet slutredovisas exploateringsfastigheterna "1190
Surte 1:75 m.fl", "1230 Skårdal 62:22", "3002 Furulund" och "5203
Skepplanda värmecentral"

Beslutsunderlag
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-03-02
Årsredovisning 2017 för kommunen och dess bolag
Affärsverksamheten 2017
Slutredovisning av exploateringsfastigheter

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
Årsredovisning 2017 för kommunen och dess bolag.
Kommunstyrelsen godkänner.slutredovisningen av exploateringsfastigheterna "
Surte 1:75 m fl", Skårdal 62:22", "Furulund " och Skepplanda värmecentral".

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller
underskott ska överföras till nämnderna 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
Årsredovisning 2017 för kommunen och dess bolag.
Kommunstyrelsen godkänner.slutredovisningen av exploateringsfastigheterna "
Surte 1:75 m fl", Skårdal 62:22", "Furulund " och Skepplanda värmecentral".
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inga över- eller
underskott ska överföras till nämnderna 2018.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

För kännedom
Ekonomichefen
Mark- och exploateringschefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

KS § 57

Dnr KS.2018.84

Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018
samt justering av 2018 års investeringsmedel
Ärendet
I samband med bokslutsberedningen prövas om önskemål av investeringsmedel
för investeringar som inte har färdigställts ska överföras till kommande år.
Kommunfullmäktiges verksamhetsplan anger att grundprincipen är att beslutat
investeringsanslag får tas i anspråk även efterföljande kalenderår om investeringen
inte färdigställts under budgetåret.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-03-08
Bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, Detaljerad sammanställning
Bilaga 2 till tjänsteutlåtandet, Förbrukade investeringsmedel 2017

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
överföringen av 78 114 tkr av 2017 års investeringsanslag till 2018.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka 2018 års
redan beslutade investeringsanslag med 1 000 tkr avseende Laddinfrastruktur.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att budgetera 8 000
tkr för markförhållanden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka
budgetramen för Börjessons med 3 000 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att minska 2018 års
redan beslutade investeringsanslag med 32 097 tkr avseende KS-lokaler.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att budgetera 1 200
tkr för digital agenda som ersätter investeringen appar treserva som därmed ej är
med i överföringen av budget från 2017.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar avslag på beslutssats 4 i förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka budgetramen för
Börjessons med 3 000 tkr.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

Robert Jansson (SD) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på beslutssatserna 1, 2, 3, 5 och 6 i förvaltningens
beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.
Ordförande ställer proposition på dels beslutssats 4 i förvaltningens beslutsförslag
och dels på Mikael Berglunds yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med beslutssats 4 i förvaltningens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
överföringen av 78 114 tkr av 2017 års investeringsanslag till 2018.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka 2018 års
redan beslutade investeringsanslag med 1 000 tkr avseende Laddinfrastruktur.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att budgetera 8 000
tkr för markförhållanden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka
budgetramen för Börjessons med 3 000 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att minska 2018 års
redan beslutade investeringsanslag med 32 097 tkr avseende KS-lokaler.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att budgetera 1 200
tkr för digital agenda som ersätter investeringen appar treserva som därmed ej är
med i överföringen av budget från 2017.
Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Erik Liljeberg (M), Rose-Marie Fihn (L),
Åke Niklasson (C) och Robert Jansson (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut avseende beslutssats 4.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

KS § 58

Dnr KS.2018.101

Ägardirektiv för Alebyggen 2018
Ärendet
Alebyggen gavs 2016 ett utökat uppdrag i ägardirektivet att under 2017 - 2019
producera 300 lägenheter extra utöver det ordinarie uppdraget att producera 50
nya lägenheter per år.
Andelen anvisade nyanlända till Ale har inte blivit lika stort som initialt
beräknades. Under 2016 och 2017 har det varit möjligt att ge nyanlända plats
framförallt i Alebyggens ordinarie bestånd.
Förvaltningen bedömer inte längre att det finns ett behov av att ge Alebyggen ett
särskilt uppdrag att bygga permanenta bostäder kopplat till nyanlända flyktingar.
Det är bättre att Alebyggen fokuserar på pågående projekt samt tillväxten i
centralorterna Älvängen och Nödinge. Det särskilda uppdraget i ägardirektivet
om att producera 300 lägenheter under tidsperioden 2017 - 2019 bör därför tas
bort.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-03-08
Förslag till ägardirektiv för Alebyggen 2018

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
ägardirektiv för Alebyggen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige förklarar pargrafen
omedelbart justerad.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
ägardirektiv för Alebyggen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige förklarar pargrafen
omedelbart justerad.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

KS § 59

Dnr KS.2018.103

Reglemente för näringslivsrådet
Ärendet
Näringslivsrådet består av företagare som frivilligt och utan ersättning engagerar
sig i att stärka företagsamheten i Ale kommun. Ett reglemente för rådet
fastställdes i december 2013.
Näringslivsrådet önskar nu större flexibilitet i antalet ledamöter. Förslaget är att
rådet själv ges möjlighet att besluta antalet ledamöter i spannet 12 - 16 ledamöter.
Förvaltningen ser inget hinder i att ändra reglementet i enlighet med rådets
önskan.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-03-08
Förslag till reglemente för näringslivsrådet

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
revidering av näringslivsrådets reglemente.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
revidering av näringslivsrådets reglemente.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

KS § 60

Dnr KS.2017.421

Svar på motion från Robert Jansson (SD), Kenneth
Sandow (SD), Rune Karlsson (SD) och Lennie
Kjellman (SD) om att införa lärarassistenter i Ale
kommuns grundskolor
Ärendet
Robert Jansson (SD), Kenneth Sandow (SD), Rune Karlsson (SD) och Lennie
Kjellman (SD) har i en motion till kommunfullmäktige, 2017-12-16, föreslagit att
utbildningsnämnden inrättar tjänster som lärarassistenter för att minska på lärares
administrativa arbetsbörda och för att öka vuxennärvaron i skolan.
Andemeningen i motionen är god och sammanfaller väl med ett inom sektor
utbildning, kultur och fritid pågående utredningsarbete i samma fråga efter en
motion från socialdemokraterna i januari 2013.
Frågan är till sin natur komplex eftersom den inte enbart kan handla om denna
nya yrkeskategori utan också måste hantera ett sådant besluts konsekvenser
ekonomiskt och på lärarnas kärnuppdrag, undervisning. En effekt skulle kunna bli
att de administrativa åtagandena måste ersättas med mer tid tillsammans med
elever för lärarnas del. Det kan förvisso vara en klok förändring att lärare ges
möjlighet att mer fokusera på just kärnuppdraget, men måste också hanteras i
arbetsrättslig ordning.
Under perioden från den första motionen från januari 2013 fram till idag har ett
omfattande arbete pågått inom kommunen och UKF för att komma tillrätta med
det i motionerna beskrivna problemet.
Våren 2014 startades det stora projektet ”I Ales Skolor vill vi lära mera” som har
varit ett arbete med delaktighet från stora medarbetargrupper och samtliga
enheter inom sektor utbildning, kultur och fritids verksamhetsområde. Fokus har
här varit att inventera möjligheter till resultatförbättring genom förbättring av
skolornas psykosociala arbetsmiljö.
Ledningsgruppen inom sektor utbildning, kultur och fritid har också under
perioden undersökt möjligheterna att med hjälp av SKL:s PRIO-modell
genomföra tidsstudier på några av kommunens skolor för att på så sätt identifiera
arbetsuppgifter som kan hanteras annorlunda än idag.
Hösten 2017 fick verksamhetscheferna för förskolan respektive grundskolan ett
uppdrag att under läsåret 2017/18 tillsammans med sina underställda chefer och
de fackliga organisationerna utreda möjligheterna att med hjälp av alternativa
arbetsorganisationer komma tillrätta med arbetssituationen i denna mening. Detta
är ett nu pågående arbete.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

17(32)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

Arbetet enligt ovan pågår och kommer att fortsätta.
Beslutsunderlag
·

Motion om att införa lärarassistenter i Ale kommuns grundskolor,
utbildningsnämndens beslut 2018-02-21 § 26
Tjänsteutlåtande, 2018-02-08
Motion om att införa lärarassistenter i Ale kommuns grundskolor, Robert
Jansson (SD), Kenneth Sandow (SD), Rune Karlsson (SD) och Lennie
Kjellman (SD) 2017-12-17

·
·

Utbildningsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska
anses besvarad.
Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar bifall till motionen.
Dennis Ljunggren (S) yrkar bifall till utbildningsnämndens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels utbildningsnämndens beslutsförslag och
dels på Robert Janssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med utbildningsnämndens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska
anses besvarad.
Reservation
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

KS § 61

Dnr KS.2018.79

Redovisning av motioner och medborgarförslag som
ej har slutbehandlats under våren 2018
Ärendet
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 en förteckning över ej slutbehandlade
motioner.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-03-04
Bilaga till tjänsteutlåtande med förteckning över motioner som ej beretts
färdigt

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera
redovisningen.
Yrkande
Erik Liljeberg (M) yrkar att kommunstyrelsen kompletterar förteckningen med
motion om utmärkelse till vardagshjältar (dnr KS.2018.50).
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Erik Liljebergs tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

Kommunstyrelsen kompletterar förteckningen med motion om utmärkelse till
vardagshjältar (dnr KS.2018.50).
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera
redovisningen.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Utvecklings- och förvaltningssekreteraren
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

KS § 62

Dnr KS.2018.98

Genomförande av ombyggnad av Ale kulturrum och
Da Vinciskolan
Ärendet
Lokalprojekt följer en beslutad process i fyra steg som består av förstudie,
projektering, genomförande och utvärdering. I projekteringen tas det slutliga
förslaget fram för hur lokalerna ska utformas. Förutom detta tas
investeringskostnad och tidplan fram. Projektering görs i ett nära samarbete
mellan representanter för beställande sektorer, verksamhet fastighet och
entreprenör. Efter att projektering är klar ska kommunstyrelsen fatta beslut om
genomförande utifrån samhällsutveckling och lokalbehov.
Projektering är påbörjad för ombyggnad av Ale kulturrum och Da Vinciskolan
och beslut behövs för att starta genomförandet. Kommunstyrelsen får ärendet
för information den 27 mars och kommer att fatta beslut om genomförande vid
extra insatt möte den 9 april. Eftersom projektet inte ryms i tidigare beslutad
budget får kommunfullmäktige besluta om en utökad investeringsbudget till 110
miljoner kr. Om beslutet blir att inte genomföra projektet kommer inte heller
investeringsbudgeten att tas i anspråk.
Samråd ska även göras med berörd behovsnämnd som är utbildningsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-03-01
Dispositionsskisser Ombyggnad Ale kulturrum och Da Vinciskolan

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en utökad budget
till 110 miljoner kr för projekt ombyggnad Da Vinciskolan och Ale kulturrum
under förutsättning att projektet genomförs.
Jäv
Dan Björk (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen bordlägger ärendet till sammanträdet
den 9 april 2018.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska bordläggas i enlighet med
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 till sammanträdet den 9 april 2018.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Utvecklingsledaren för lokalplanering

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

KS § 63

Dnr KS.2018.81

Förslag till fördelning av 2017 års lönerevision
avseende internservice
Ärendet
Medel för löneavtal 2017 finns reserverade under kommunstyrelsen och fördelas
ut i form av ramjustering till nämnderna när avtalet är klart och färdigförhandlat.
Internservice under kommunstyrelsen är helt intäktsfinansierat vilket innebär att
"köparna" ska ta del av dessa medel för att kunna hantera prisökningar till följd av
löneavtalsjusteringar. Eftersom prisbild och volymer inte var klara inför 2018
lades kompensationen för löneavtal 2017, som ett tillfälligt kommunbidrag på 2
348 tkr hos internservice. Baserat på de budgeterade volymerna 2018 föreslås att
dessa medel nu fördelas till berörda nämnder enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-02-20
Tjänsteutlåtandets bilaga förslag till ramjustering 2018 för fördelning av
internservice kompensation för löneavtal 2017, 2018-02-20

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att fördela 2 348 tkr i medel för 2017 års lönerevision
avseende internservice till berörda nämnder enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela 2 348 tkr i medel för 2017 års lönerevision
avseende internservice till berörda nämnder enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Ekonomichefen
Redovisningschefen

För kännedom
Samtliga nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

KS § 64

Dnr KS.2018.67

Svar på remiss om förslag till ändring av
naturreservatet Risveden etapp 2 i Ale kommun
Ärendet
Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till ändringsbeslut för naturreservatet
Risveden etapp 2. Förslaget har skickats på remiss till Ale kommun.
Ändringen av beslutet gäller en utökning av reservatet, vilken omfattas av totalt
11 ha.
Naturreservatet utgör ett kärnområde i det stora sammanhängande
barrskogslandskapet Risveden. Reservatet består till stor del av naturskogsartad
barrblandskog med omväxlande dominans av tall och gran. Naturreservatet ligger
både inom riksintresse för naturvård och friluftsliv samt inom Natura 2000område enligt både art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet.
Förvaltningen ser positivt på att området bevaras för framtiden och sköts på ett
sätt som gynnar friluftslivet, naturvården och besöksnäringen i Ale kommun.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-02-28
Yttrande från förvaltningen, 2018-02-28
Yttrande från kommunstyrelsens ordförande, 2018-03-27
Remiss om förslag till ändring av naturreservatet Risveden etapp 2 i Ale
kommun, Länsstyrelsen Västra Götalands län 2018-01-30
Remiss utökning och ändring av naturreservatet Risveden etapp 2, e-post
från Länsstyrelsen Västra Götalands län 2018-01-30

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom sektor kommunstyrelsens förslag
till yttrande till Länsstyrelsen om utvidgning av naturreservatet Risveden etapp 2.
Kommunstyrelsen beslutar ge kommunstyrelsens ordförande och kommunchef
eller deras ersättare i uppdrag att underteckna remissvaret.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att förvaltningens beslutsförslag
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom sektor kommunstyrelsens förslag till yttrande till

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

Länsstyrelsen om utvidgning av naturreservatet Risveden etapp 2.
Kommunstyrelsen beslutar ge kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller deras ersättare
i uppdrag att underteckna remissvaret.
ersätts med:
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom kommunstyrelsens ordförandes förslag till
yttrande till Länsstyrelsen om utvidgning av naturreservatet Risveden etapp 2.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels på
sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
ordförandens yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom kommunstyrelsens ordförandes
förslag till yttrande till Länsstyrelsen om utvidgning av naturreservatet Risveden
etapp 2.
___
Beslutsexpediering
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

För kännedom
Kommunekologerna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

KS § 65

Dnr KS.2013.44

Yttrande till Energimarknadsinspektionen avseende
Svenska kraftnäts ansökan om nätkoncession för
ledningen Skogssäter-Stenkullen 2016/102489 samt
Vattenfalls ledning 2016/102595
Ärendet
Svenska kraftnät (SVK) ansökte år 2016 om koncession hos
Energimarknadsinspektionen (EI) för att få tillåtelse att bygga och driva en ny
400 kV-kraftledning mellan Skogssäter och Stenkullen. Samtidigt ansökte även
Vattenfall om koncession för sin 130 kV-ledning som delvis behöver byggas om
för att möjliggöra en sambyggnation med Svenska Kraftnäts ledning avseende del
av den aktuella sträckan.
Ale kommun fick ansökan om koncession på remiss från
Energimarknadsinspektionen och lämnade då in synpunkter på Svenska
kraftnäts/Vattenfalls ansökan. SVK/Vattenfall har nu bemött dessa synpunkter
och Energimarknadsinspektionen har gett Ale kommun möjlighet att lämna
synpunkter på det SVK/Vattenfall har framfört i sitt bemötande.
I sakfrågan är Ale kommuns synpunkt den samma som redan redovisats, bland
annat att kommunen anser att underlaget till koncessionsansökan är alldeles för
bristfälligt och att det är helt oacceptabelt med en ny ledningsgata genom
kommunen. SVK bör utreda andra lösningar såsom markförläggning hela eller
delar av sträckan eller sambyggnation över en längre sträcka. .
Frågor kring artskydd för dammfladdermus bör också behandlas.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-03-21
Yttrande, 2018-03-21
Bemötande av remissyttranden gällande ansökan om nätkoncession för ny
400 kV luftledning mellan Skogssäter och Stenkullen med dnr 2016–102489,
samt ansökan om nätkoncession för en ny 130 kV luftledning mellan Burås
och Alafors samt Älebräcke och Högås med dnr 2016–102595, inom Västra
Götalands län, Svenska kraftnät 2018-01-15

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande yttrande daterat 2018-03-21, som
sitt eget yttrande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande yttrande daterat 2018-03-21, som
sitt eget yttrande.
___
Beslutsexpediering
Energimarknadsinspektionen

För vidare hantering
Mark- och exploateringschefen

För kännedom
Sektor samhällsbyggnad, verksamhet miljö

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

KS § 66

Dnr KS.2018.41

Svar på återremiss om 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 bort.
Ale kommun har ett gemensamt digitalt förtroendemannaregister kallat Troman.
I detta system registreras förtroendevaldas person- och kontaktuppgifter och alla
registrerade politiska uppdrag. I systemet 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, alltså flyttats över till den nya
versionen av förtroendemannaregistret benämns som Troman webb. Tromans
äldre, nu obsoleta, databas (Access) behöver således 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. Det innebär
att det även för dessa åtgärder behövs ett gallringsbeslut.
I det här fallet har Ale kommun valt att migrera all information till det nya
Troman webb. Det betyder att ingen informationsförlust ägt rum utan vi har kvar
all information men i det nya Troman webb. På den publika delen beskrivs vilka
förtroendeuppdrag som respektive politiker har för tillfället.
Beslut om gallring verkställs under förutsättning att ansvarig godkänner
gallringen.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-20 § 43 att återremittera ärendet till
förvaltningen med uppdrag att förtydliga vilken information som kommer att
raderas vid gallringen.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-03-08
Tjänsteutlåtande, 2018-01-22
Gallring av förtroendemannaregistret Troman, kommunstyrelsens beslut
2018-02-20 § 43

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

28(32)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka gallring av den äldre databasen Troman
och av informationen i systemet i samband med systemets avveckling.
Yrkande
Erik Liljeberg (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att tillgängliggöra den
historik som i den tidigare versionen av Troman visades publikt så att den visas
publikt även i den nya versionen.
Paula Örn (S) yrkar avslag på Erik Liljebergs yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på dels Erik Liljebergs tilläggsyrkande och dels på
sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
ordförandens yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka gallring av den äldre databasen Troman
och av informationen i systemet i samband med systemets avveckling.
Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Erik Liljeberg (M), Rose-Marie Fihn (L)
och Åke Niklasson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunarkivarien
IT-avdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

KS § 67

Dnr KS.2018.8

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslutsfattare

Ärendebeskrivning

Ärendenummer

1

Kommunchef

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

2

Kommunchef

Motion fr Sverigedemokraterna att utreda
möjligheten att införa aktiv tid för äldre

KS.2017.422

3

Kommunchef

Motion fr Moderaterna Erik Liljeberg om utmärkelse KS.2018.50
till vardagshjältar

4

Mark- och exploateringschef

Förvärv av fastigheten Utby 1:143 i Älvängen

KS.2017.416

5

Mark- och exploateringschef

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

6

Servicechef

Fastighetschef 2018-01 t.o.m. 2018-08,
upphandling

KS.2017.401

7

Upphandlingschef

Plåtslagare upphandling ramavtal

KS.2017.414

8

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Lönerevision 2018

KS.2017.417

9

Färdtjänsthandläggare

Färdtjänst februari 2018 - 15 bifall och 2 avslag

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

KS § 68

Dnr KS.2018.7

Delgivningar
Kallelser/protokoll

VGR:s Informationssäkerhetsprogram 2020, beslut från förbundsstyrelsen i
Göteborgsregionens kommunalförbund 2017-12-08 § 302 inklusive bilagor
Protokoll ungdomsrådet 2018-01-11
Revidering av revisorernas reglemente, kommunfullmäktiges beslut 2018-01-29
§ 25
Revidering av kommunstyrelsens reglemente, kommunfullmäktiges beslut
2018-01-29 § 26
Verksamhetsplan med budget 2018, överförmyndarnämndens beslut 2018-02-01
§ 6 inklusive bilaga
Protokoll, ungdomsrådet 2018-02-08
Diverse

Spelproblem i fokus- Vad säger lagen, forskningen och praktiken?,
konferensrapport från den 1 februari 2018, Länsstyrelsen Västra Götalands län
2018-02-12
Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

31(32)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

KS § 69

Dnr KS.2017.371

Yttrande till Kollektivtrafiknämnden angående
zonförslag för kollektivtrafiken i Västra
Götalandsregionen
Ärendet
GRs styrelsen som utgörande Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR) har erbjudits
att svara på remiss från Kollektivtrafiknämnden avseende nytt förslag till
zonsystem för kollektivtrafiken. VGR har sedan ett antal år tillbaka förordat att
de endast önskar remissvar från DKR och inte från enskilda kommuner. Vi har i
Ale trots detta valt att skicka kommunsvar i ett antal frågor då vi har ansett att det
är Kollektivtrafiknämndens ansvar att ta in synpunkter från samtliga kommuner,
särskilt i de fall där en fråga kan beröra en enskild kommun mycket mer än ett
större geografiskt område som GR.
Processen kring det nya zonförslaget har för GRs räkning landat i att det inte är
möjligt att formulera ett ställningstagande som samtliga kommuner i GR ställer
sig bakom då förslaget kraftigt gynnar vissa kommuner men missgynnar andra.
GRs styrelse har därför 23 mars beslutat att inte anta ett yttrande utan istället
uppmana varje kommun att svara utifrån sina utgångspunkter. Då detta beslut
fattades på fredagen har det inte varit möjligt att formulera ett remissvar i tid till
KS möte den 27 mars.
För Ales del är det prioriterat att det är så billigt och enkelt som möjligt för alla
Alebor att resa mot Göteborg då den absoluta majoriteten av resorna sker i det
stråket. Möjligheten till resor till andra grannkommuner, ex Lerum och Alingsås
är i princip obefintliga. De resor som är möjliga är till Kungälvs- samt Lilla Edets
kommun. Det har också varit viktigt för oss att hålla ihop GR som
arbetsmarknadsregion. Det har inte funnits någon logik i förslaget att kraftigt
gynna kranskommunerna Partille, Mölndal samt Öckerö som
Kollektivtrafiknämnden (KTN) föreslagit.
Det har inte heller gått att få beräkningsunderlag för olika modeller från KTNs
kansli. Det är svårt för oss att ta ställning till olika förslag när det inte finns några
ekonomiska underlag för vad olika förslag skulle innebära för aleborna.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens
arbetsutskott att anta ett yttrande som remissvar på zonförslaget från Ale
kommun.
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att yttrandet i huvudsak
poängterar bristen på ekonomiska underlag samt bristande nytta för
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-27

arbetsmarknadsregionen samt Ale kommun.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sina egna yrkanden och finner att
kommunstyrelsen bifaller desamma.
Beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta ett
yttrande som remissvar på zonförslaget från Ale kommun.
Kommunstyrelsen beslutar att yttrandet i huvudsak poängterar bristen på
ekonomiska underlag samt bristande nytta för arbetsmarknadsregionen samt Ale
kommun.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Utvecklingsledaren för ekologisk hållbarhet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

