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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

Plats och tid

Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:00-15:30

(ajournering 10:40-10:45, 12:05-13:00, 14:10-14:25, 14:50-14:55 och
15:00-15:05)
Beslutande

Paula Örn (S), ordförande
Dennis Ljunggren (S)
Christina Oskarsson (S)
Monica Samuelsson (S) tjg för Klas Karlsson (S)
Sonny Landerberg (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)

Närvarande
ersättare

Rolf Gustavsson (S) § 1-7
Anders Rollings (S)
Jenny Sandkvist (MP)
Maj Holmström (M)
Sune Rydén (KD)

Övriga närvarande

Se sida 2

Utses att justera

Mikael Berglund

Justeringens plats
och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2018-01-18 kl. 14:45

Paragrafer

§§ 1 - 32

Underskrifter

Sekreterare
Hanna Larsson
Ordförande
Paula Örn
Justerande
Mikael Berglund
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

Övriga närvarande

Björn Järbur, kommunchef
Hanna Larsson, kommunsekreterare
Toni Andersson (S), ledamot i utbildningsgruppen i GR
§ 1-2
Ingrid Inhammar (S), ledamot i styrgruppen för
arbetsmarknad i GR § 2
Elena Fridfelt (C), 1:e vice ordförande i
utbildningsnämnden § 3
Thorbjörn Jordansson, tillförordnad sektorchef för
sektor utbildning, kultur och fritid § 3
Åsa Ericson, biträdande sektorchef för sektor utbildning,
kultur och fritid § 3
Lars Kopp (M), 1:e vice ordförande i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden § 4
Ebba Gierow, sektorchef för sektor arbete, trygghet och
omsorg § 4
Gunilla Dörner Buskas, utvecklingschef § 5
Linda Stålberg, utredningsingenjör § 6
Klas Holmberg, kommunjurist § 6

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-01-16

Datum för anslags uppsättande

2018-01-19

Datum för anslags nedtagande

2018-02-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Intygar

Hanna Larsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 1

Dnr KS.2018.4

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

Avsägelse från Christer Pålsson (V) gällande förtroendeuppdraget som
representant i politisk referensgrupp för Tidiga Samordnade Insatser

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 2

Dnr KS.2018.5

Information om styrgruppernas arbete i
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Ledamot i utbildningsgruppen i GR Toni Andersson (S) informerar om
styrgruppens arbete. Information lämnas om gymnasiedagarna i september 2017
och återinförande av prao för elever i årskurs 8 och 9.
Ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad i GR Ingrid Inhammar (S) informerar
om styrgruppens arbete. Information lämnas om det nya etableringsprogrammet
och kommuntal för nyanlända vuxna.
Vice ordförande i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad i GR och 1:e vice
ordförande i kommunstyrelsen Mikael Berglund (M) informerar om styrgruppens
arbete. Information lämnas om visionsarbete kring kustzonsplanering och
avfallsfrågor.
Ledamot i förbundsstyrelsen i GR och ordförande i kommunstyrelsen Paula Örn
(S) informerar om förbundsstyrelsens arbete. Information lämnas om flera olika
avtal som berör omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens område, princip för
medlemsavgift och avtal om GR och Business Region Göteborg (BRG).
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 3

Dnr KS.2018.5

Information om det ekonomiska läget för
utbildningsnämnden
Ordförande i utbildningsnämnden Dennis Ljunggren (S), 1:e vice ordförande i
utbildningsnämnden Elena Fridfelt (C), tillförordnad sektorchef för sektor
utbildning, kultur och fritid Thorbjörn Jordansson och biträdande sektorchef för
sektor utbildning, kultur och fritid Åsa Ericson informerar om det ekonomiska
läget för utbildningsnämnden.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 4

Dnr KS.2018.5

Information om det ekonomiska läget för omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden
Ordförande i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Monica Samuelsson (S), 1:e
vice ordförande i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Lars Kopp (M) och
sektorchef för sektor arbete, trygghet och omsorg Ebba Gierow informerar om
det ekonomiska läget för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 5

Dnr KS.2017.400

Information om lokalresursplan för Ale kommun 20192028
Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas informerar om lokalresursplan för Ale
kommun 2019-2028.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 6

Dnr KS.2017.306

Information om revidering av Ale kommuns lokala
ordningsföreskrifter
Utredningsingenjör Linda Stålberg och kommunjurist Klas Holmberg informerar
om revidering av Ale kommuns lokala ordningsföreskrifter.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 7

Dnr KS.2018.5

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

Pågående chefsrekryteringar
Situationen inom HR-avdelningen
Ale Kulturrum och specialsalar för DaVinciskolan
Konferens om att styra och leda framtidens välfärd
- Louise Bringselius
- Mats Svegfors
- Annika Härenstam
- Hans Abrahamsson
Ekonomiskt utfall december 2017

·

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 8

Dnr KS.2017.324

Reglering av tomtskuld från tidigare avtal rörande
Brandsbobergen i Nol
Ärendet
Kommunen har enligt ett avtal från år 2010 avseende Brandsbo 1:5 och 1:27 en
avtalsskuld till säljaren avseende fem småhustomter. När kommunen köpte mark
för Brandsbobergen utlovades att säljaren, förutom ersättning i pengar, utan
ersättning skulle få fem kommunala småhustomter i Ale Höjd eller på annan
plats. Den planeringen har avbrutits och löftet kan inte uppfyllas beroende på att
kommunen inte inom rimlig tid kommer att ha fem villatomter att erbjuda.
Förslag till överenskommelse har därför upprättats som innebär att säljaren i
stället för de fem tomterna får ett engångsbelopp om 4 250 000 kronor. Ur
kommunalekonomisk synvinkel bedöms de två alternativen vara likvärdiga.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-10-12
Överenskommelse om ersättning för avtalade tomter
2010 års överenskommelse om fastighetsreglering berörande Brandsbo 1:5
och 1:27

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
överenskommelse om ersättning för avtalade tomter varvid kommunen erlägger
4 250 000 kronor i ersättning till tidigare ägare av bl a Brandsbo 1:27.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens
ordförande och kommunchefen, eller deras respektive ersättare, att underteckna
överenskommelsen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bokföra
kostnaden på exploateringskonto 3193 Kärrvägen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
överenskommelse om ersättning för avtalade tomter varvid kommunen erlägger
4 250 000 kronor i ersättning till tidigare ägare av bl a Brandsbo 1:27.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens
ordförande och kommunchefen, eller deras respektive ersättare, att underteckna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

överenskommelsen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bokföra
kostnaden på exploateringskonto 3193 Kärrvägen.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 9

Dnr KS.2017.416

Förvärv av fastigheten Utby 1:143 i Älvängen
Ärendet
Mark- och exploateringsavdelningen föreslår att kommunen förvärvar fastigheten
Ale Utby 1:143 i Älvängen av AEVS Grocery Stores Sweden AB. Ett
fastighetsöverlåtelseavtal har upprättats vari kommunen förvärvar fastigheten för
15 miljoner kronor. Priset baseras på en oberoende värdering som kommunen
låtit göra via Göteborgsbryggan Fastighetsekonomi. Fastighetsförvärvet är en
viktig del i den fortsatta utvecklingen av Älvängens centrum. Fastigheten kommer
att vara en del i den första detaljplanen för området runt pendelstationen.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2017-12-21
Fastighetsöverlåtelseavtal
Bilaga 7.4.1 till fastighetsöverlåtelseavtal

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
fastighetsöverlåtelseavtalet vari kommunen köper fastigheten Ale Utby 1:143 för
en köpeskilling om totalt 15 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen, eller deras respektive
ersättare, att underteckna fastighetsöverlåtelseavtalet och övriga erforderliga
köpehandlingar.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att finansiera köpet
med i 2018 års budget avsatta medel för markreserven.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
fastighetsöverlåtelseavtalet vari kommunen köper fastigheten Ale Utby 1:143 för
en köpeskilling om totalt 15 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen, eller deras respektive
ersättare, att underteckna fastighetsöverlåtelseavtalet och övriga erforderliga
köpehandlingar.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att finansiera köpet
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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med i 2018 års budget avsatta medel för markreserven.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 10

Dnr KS.2017.419

Blockförhyrning av hyresbostäder- Starrkärr 4:10 (Ale
seniorcenter)
Ärendet
I samband med byggnationen av Ale Seniorcentrum låter Skanska hyresbostäder
uppföra 28 lägenheter på samma fastighet som Ale Seniorcentrum (Starrkärr
4:10). Beräknad inflyttning är våren/sommaren 2018. Skanska har erbjudit
kommunen att hyra fastigheten med hyresrätter och diskussioner har förts under
en längre tid.
Förslaget till avtal är ett blockhyresavtal som löper på 10 år och omfattar endast
själva lägenheterna i fastigheten. Bashyran uppgår till 1800 kr per kvm och räknas
upp årligen enligt KPI (konsumentprisindex). Då Skanska hyresbostäder sökt och
erhållit investeringsstöd för att bygga bostäder för äldre är kommunen låst till
målgruppen (personer 65 år eller äldre) i åtta år.
Avsikten är att skapa ett så kallat trygghetsboende.
En blockförhyrning innebär i bästa fall ett nollsummespel rent ekonomiskt om
kommunen lyckas hyra ut samtliga ingående lägenheter. Utifrån att många
presumtiva hyresgäster lämnat sin intresseanmälan till Skanska inför den första
uthyrningen av lägenheterna bedömer förvaltningen risken att stå med tomhyror
som liten. I det fall det vid tillträdesdagen finns lägenheter som är outhyrda ska
Skanska (genom Äppelgården i Ale AB) stå för tomhyran för dessa lägenheter till
dess att ett avtal är tecknat med andrahandshyresgäst.
Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst två år före avtalstidens
utgång. Sägs inte kontraktet upp av någon av parterna, förlängs avtalstiden med
tre år för varje gång.
I avtalet finns en klausul om förköpsrätt. Då lägenheterna ligger på samma
fastighet som Ale Seniorcentrum omfattar förköpsrätten hela fastigheten med
båda byggnaderna. Det innebär att ett eventuellt förköp inkluderar både Ale
Seniorcentrum och dessa 28 hyreslägenheter. Skrivningen i detta avtal blir som ett
tillägg till gällande förköpsbestämmelser för Ale Seniorcentrum.
Kommunfullmäktige har, i verksamhetsplan med budget 2018-2021, gett
förvaltningen i uppdrag att omvandla äldrelägenheter till trygghetsboende.
Förvaltningen har också sedan tidigare haft ett uppdrag att verka för att det
etableras trygghetsboenden i kommunen. Att teckna detta blockhyresavtal
bedöms ligga i linje med dessa uppdrag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2018-01-16

Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Skrivelse blockförhyrning av hyresbostäder, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-12-07 § 136
Tjänsteutlåtande, 2017-12-06
Blockhyreskontrakt angående hyresrätter för äldre
Bilaga 1 till blockhyreskontrakt, ritningar
Bilaga 2 till blockhyreskontrakt, rumsbeskrivning och teknisk beskrivning
Bilaga 3 a till blockhyreskontrakt, ansökan om statligt stöd för att anordna
och tillhandahålla bostäder för äldre personer
Bilaga 3 b till blockhyreskontrakt, beslut om stöd enligt förordningen
(2016:848) för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer
Bilaga 3 c till blockhyreskontrakt, upplysning till länsstyrelsen
Bilaga 4 till blockhyreskontrakt, mall för parkeringsavtal
Bilaga 5 till blockhyreskontrakt, mall för tillträdessynprotokoll
Bilaga 6 till blockhyreskontrakt, mall för andrahandskontrakt

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslutsförslag till
kommunstyrelsen
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom avtalet med tillägget att
nämnden inte vill utnyttja optionen att fördela de 10 lägenheterna och föreslår
kommunfullmäktige att godkänna detsamma.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
inte beslutar att ingå avtal gällande blockförhyrning av hyresbostäder med
Skanska.
Dan Björk (M), Erik Liljeberg (M), Rose-Marie Fihn (L) och Åke Niklasson (C)
tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att ingå avtal gällande blockförhyrning av hyresbostäder med Skanska.
Robert Jansson (SD) tillstyrker Paula Örns yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels på Mikael
Berglunds yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
ordförandens yrkande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal gällande
blockförhyrning av hyresbostäder med Skanska.
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
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 11

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.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-12-12
Lokalresursplan Ale kommun 2019-2028, förslag 2017-12-07
Lokalresursplan för Ale kommun år 2018-2027 (dnr KS.2016.415)

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
"Lokalresursplan för Ale kommun 2019 - 2028.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 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
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

kommunstyrelsen
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska återremitteras i enlighet
med sitt eget yrkande om återremiss och dels på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet i enlighet med ordförandens yrkande om återremiss.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar 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
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Utvecklingsledaren för lokalförsörjning
Utvecklingschefen
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KS § 12

Dnr KS.2017.402

Förslag till införande av e -petitioner i Ale kommun
Ärendet
I kommunstyrelsens nämndplan för 2017 framgår att förvaltningen har i uppdrag
att utveckla kompletterande former av invånardialog. Uppdraget att undersöka
förutsättningarna för införande av just e -petitioner gavs till förvaltningen av
Paula Örn (S) under kommunfullmäktiges möte 2016-12-19 § 252. I uppdraget
bad Örn, mer specifikt, om ett ställningstagande angående huruvida vi ska behålla
medborgarförslag i Ale kommun eller byta ut dem mot e –petitioner.
Förvaltningen gör bedömningen att införandet av e -petitioner ligger i linje med
kommunstyrelsens uppdrag att förvaltningen ska utveckla nya former för
inflytande under 2017. Vidare svarar även verktyget mot kommunens digitala
agenda och det stipulerade kravet på ökad transparens och dialog. Således
förordar förvaltningen att kommunen inför e -petitioner samt att detta verktyg
framöver ersätter medborgarförslag.
Beslutsunderlag
·

Tjänsteutlåtande, 2017-12-05

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa ett e petitionsverktyg som på sikt kommer att ersätta medborgarförslag i Ale kommun.
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 150 tkr för investeringar i en plattform för
e -petitioner på www.ale.se.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa ett e petitionsverktyg som på sikt kommer att ersätta medborgarförslag i Ale kommun.
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 150 tkr för investeringar i en plattform för
e -petitioner på www.ale.se.
___
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Sammanträdesdatum: 2018-01-16

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
Kommunikationschefen
Tillförordnade administrative chefen på sektor kommunstyrelsen
Utvecklings- och förvaltningssekreteraren

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 13

Dnr KS.2017.413

Revidering av revisorernas reglemente
Ärendet
Politiskt har diskussioner kring förbättring av rutiner rörande hantering av
kommunens delårsbokslut och årsredovisning förts, med syfte att skapa en större
tydlighet kring förfarandet.
Kommunfullmäktiges ordförande, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande,
kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande,
revisionens ordförande och revisionens 1:e vice ordförande är överens om att
följande paragrafer i revisionens reglemente bör revideras:
17 §
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast 3 veckor efter det att kommunstyrelsen
överlämnat årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna.
föreslås ersättas med:
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast 1 vecka innan kommunfullmäktige
sammanträder för att behandla årsredovisningen.
18 §
Revisorernas utlåtande om delårsrapport lämnas till kommunfullmäktige senast 3 veckor efter
det att kommunstyrelsen överlämnat delårsrapporten till fullmäktige och revisorerna.
föreslås ersättas med:
Revisorernas utlåtande om delårsrapport lämnas till kommunfullmäktige senast 1 vecka innan
kommunfullmäktige sammanträder för att behandla delårsrapporten.
Förvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna revideringen.
Beslutsunderlag
·

Tjänsteutlåtande, 2017-12-11

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande
revideringar i revisionens reglemente genomförs:
17 §
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast 3 veckor efter det att kommunstyrelsen
överlämnat årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna.
Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

ersätts med:
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast 1 vecka innan kommunfullmäktige
sammanträder för att behandla årsredovisningen.
18 §
Revisorernas utlåtande om delårsrapport lämnas till kommunfullmäktige senast 3 veckor efter
det att kommunstyrelsen överlämnat delårsrapporten till fullmäktige och revisorerna.
ersätts med:
Revisorernas utlåtande om delårsrapport lämnas till kommunfullmäktige senast 1 vecka innan
kommunfullmäktige sammanträder för att behandla delårsrapporten.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande
revideringar i revisionens reglemente genomförs:
17 §
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast 3 veckor efter det att kommunstyrelsen
överlämnat årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna.
ersätts med:
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast 1 vecka innan kommunfullmäktige
sammanträder för att behandla årsredovisningen.
18 §
Revisorernas utlåtande om delårsrapport lämnas till kommunfullmäktige senast 3 veckor efter
det att kommunstyrelsen överlämnat delårsrapporten till fullmäktige och revisorerna.
ersätts med:
Revisorernas utlåtande om delårsrapport lämnas till kommunfullmäktige senast 1 vecka innan
kommunfullmäktige sammanträder för att behandla delårsrapporten.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 14

Dnr KS.2017.412

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Ärendet
Politiskt har diskussioner kring förbättring av rutiner rörande hantering av
kommunens delårsbokslut och årsredovisning förts, med syfte att skapa en större
tydlighet kring förfarandet. Kommunfullmäktiges ordförande,
kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande, kommunstyrelsens ordförande,
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, revisionens ordförande och revisionens
1:e vice ordförande är överens om att det finns ett behov av att revidera både
revisionens och kommunstyrelsens reglemente till följd av diskussionen.
Revideringen i kommunstyrelsens reglemente föreslås bli ett tillägg som tydliggör
det ansvar som styrelsen har i processen att hantera delårsbokslut samt
årsredovisning. Nedan berörs den paragraf i kommunstyrelsens reglemente som
föreslås revideras.
5§
Kommunstyrelsen ska vid utövande av sin ledningsfunktion särskilt
1. Leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet,
2. Leda arbetet med att och samordna utformningen av nämndövergipande mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar till
kommunfullmäktige i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
3. Övervaka de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den kommunala
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt
och ekonomiskt,
4. Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten och
den ekonomiska ställningen under budgetåret utvecklas,
5. ansvara för samordningsträffar med företrädare för kommunens nämnder och bolag
6. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger
eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men även i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
7. leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation
8. leda utvecklingen av regionala och internationella samarbeten, samt
9. samordna nämndövergripande verksamhet i den mån samordningen inte ankommer på annan
nämnd.
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bör ersättas med:
Kommunstyrelsen ska vid utövande av sin ledningsfunktion särskilt
1. Leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet,
2. Leda arbetet med att och samordna utformningen av nämndövergipande mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar till
kommunfullmäktige i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
3. Övervaka de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den kommunala
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt
och ekonomiskt,
4. Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten och
den ekonomiska ställningen under budgetåret utvecklas,
5. ansvara för samordningsträffar med företrädare för kommunens nämnder och bolag
6. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger
eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men även i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
7. leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation
8. leda utvecklingen av regionala och internationella samarbeten, samt
9. samordna nämndövergripande verksamhet i den mån samordningen inte ankommer på annan
nämnd,
10. ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag gällande årsredovisningen till
revisorerna senast 2 veckor innan kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett
beslutsförslag till kommunfullmäktige i ärendet samt
11. ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag till delårsrapport till revisorerna
senast 2 veckor innan kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till
kommunfullmäktige i ärendet.
Förvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna revideringen.
Beslutsunderlag
·

Tjänsteutlåtande, 2018-01-10
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande paragraf i
kommunstyrelsens reglemente revideras som följer:
5§
Kommunstyrelsen ska vid utövande av sin ledningsfunktion särskilt
1. Leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet,
2. Leda arbetet med att och samordna utformningen av nämndövergipande mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar till
kommunfullmäktige i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
3. Övervaka de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den kommunala
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt
och ekonomiskt,
4. Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten och
den ekonomiska ställningen under budgetåret utvecklas,
5. ansvara för samordningsträffar med företrädare för kommunens nämnder och bolag
6. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger
eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men även i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
7. leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation
8. leda utvecklingen av regionala och internationella samarbeten, samt
9. samordna nämndövergripande verksamhet i den mån samordningen inte ankommer på annan
nämnd.
ersätts med:
Kommunstyrelsen ska vid utövande av sin ledningsfunktion särskilt
1. Leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet,
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2. Leda arbetet med att och samordna utformningen av nämndövergipande mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar till
kommunfullmäktige i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
3. Övervaka de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den kommunala
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt
och ekonomiskt,
4. Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten och
den ekonomiska ställningen under budgetåret utvecklas,
5. ansvara för samordningsträffar med företrädare för kommunens nämnder och bolag
6. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger
eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men även i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
7. leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation
8. leda utvecklingen av regionala och internationella samarbeten, samt
9. samordna nämndövergripande verksamhet i den mån samordningen inte ankommer på annan
nämnd,
10. ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag gällande årsredovisningen till
revisorerna senast 2 veckor innan kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett
beslutsförslag till kommunfullmäktige i ärendet samt
11. ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag till delårsrapport till revisorerna
senast 2 veckor innan kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till
kommunfullmäktige i ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande paragraf i
kommunstyrelsens reglemente revideras som följer:
5§
Kommunstyrelsen ska vid utövande av sin ledningsfunktion särskilt
1. Leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet,
2. Leda arbetet med att och samordna utformningen av nämndövergipande mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar till
kommunfullmäktige i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
3. Övervaka de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den kommunala
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt
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och ekonomiskt,
4. Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten och
den ekonomiska ställningen under budgetåret utvecklas,
5. ansvara för samordningsträffar med företrädare för kommunens nämnder och bolag
6. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger
eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men även i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
7. leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation
8. leda utvecklingen av regionala och internationella samarbeten, samt
9. samordna nämndövergripande verksamhet i den mån samordningen inte ankommer på annan
nämnd.
ersätts med:
Kommunstyrelsen ska vid utövande av sin ledningsfunktion särskilt
1. Leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet,
2. Leda arbetet med att och samordna utformningen av nämndövergipande mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar till
kommunfullmäktige i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
3. Övervaka de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den kommunala
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt
och ekonomiskt,
4. Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten och
den ekonomiska ställningen under budgetåret utvecklas,
5. ansvara för samordningsträffar med företrädare för kommunens nämnder och bolag
6. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger
eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men även i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
7. leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation
8. leda utvecklingen av regionala och internationella samarbeten, samt
9. samordna nämndövergripande verksamhet i den mån samordningen inte ankommer på annan
nämnd,
10. ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag gällande årsredovisningen till
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revisorerna senast 2 veckor innan kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett
beslutsförslag till kommunfullmäktige i ärendet samt
11. ansvara för att överlämna kommunförvaltningens förslag till delårsrapport till revisorerna
senast 2 veckor innan kommunstyrelsen sammanträder för att lämna ett beslutsförslag till
kommunfullmäktige i ärendet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 15

Dnr KS.2017.420

Revidering av reglemente för omsorgs och
arbetsmarknadsnämnden
Ärendet
Sektor arbete, trygghet och omsorgs förslag till nytt reglemente för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden innehåller förändringar utifrån att göra reglementet mer
lättläst och att anpassa reglementet till förändringar i lagstiftning. Viss lagstiftning
i nu gällande reglemente har upphört att gälla eller upphör att gälla vid årsskiftet
och annan lagstiftning har tillkommit. Exempelvis har det under 2017 kommit en
ny lag gällande elektroniska cigaretter, lag (2017:425) om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare, och uppgifter för nämnden gällande detta har i förslaget
förts in i reglementet.
Beslutsunderlag
·
·
·

Revidering av reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden,
omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-12-07 § 130
Tjänsteutlåtande, 2017-11-15
Reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, förslag
2017-11-15

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslutsförslag till
kommunstyrelsen
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anta reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i enlighet med
sektorns förslag märkt "FÖRSLAG 2017-11-15 Reglemente för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden",
att reglementet träder i kraft 2018-02-01, samt
att nu gällande reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden upphör att
gälla 2018-01-31.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente
för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i enlighet med sektorns förslag märkt
"FÖRSLAG 2017-11-15 Reglemente för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden".
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reglementet träder
i kraft 2018-02-01.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nu gällande
reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden upphör att gälla
2018-01-31.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
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KS § 16

Dnr KS.2017.407

Integrationsplan för Ale kommun 2018-2021
Ärendet
En väl fungerande integration är av stor vikt för Ale kommun. Syftet med
integrationsplanen är att den enskilde Alebon ska integreras i kommunen på bästa
sätt och att Ale kommun som arbetsgivare ska ha en gemensam strategi för
integrationsarbete. Planen har vidare som syfte att inspirera verksamheter i
kommunen att skapa lokala rutiner för integration.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-12-13
Integrationsplan för Ale kommun 2018 – 2021
Integrationsplan, omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut
2017-12-07 § 132

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
Integrationsplan för Ale kommun 2018-2021.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till sektor
kommunstyrelsen med uppdrag att förtydliga frågan om hedersförtryck samt
övergripande målsättningar och hur dessa ska följas upp.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska återremitteras i enlighet
med sitt eget yrkande om återremiss och dels på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera
ärendet i enlighet med ordförandens yrkande om återremiss.
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till sektor kommunstyrelsen med
uppdrag att förtydliga frågan om hedersförtryck samt övergripande målsättningar
och hur dessa ska följas upp.
___
Justerandes sign.
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Beslutsexpediering
För vidare hantering
Utvecklingschefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 17

Dnr KS.2017.306

Revidering av Ale kommuns lokala
ordningsföreskrifter
Ärendet
Kommunfullmäktige har den 6 mars 2017, § 39, bland annat uppdragit till
Samhällsbyggnadsnämnden att efter remissbehandling av ett författningsförslag
till fullmäktige lägga fram ett förslag i frågan om införande av restriktioner i rätten
att använda fyrverkerier.
Bohus räddningstjänstförbund, Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden, Polismyndigheten och Utbildningsnämnden samt ett
antal föreningar, församlingar och råd har beretts tillfälle yttra sig över ett förslag
till nya lokala ordningsföreskrifter i Ale kommun. Förslaget innebär en översyn av
de lokala ordningsföreskrifterna även i andra delar än i fråga om fyrverkerier.
Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och
Utbildningsnämnden har ställt sig bakom remissförslaget till nya lokala
ordningsföreskrifter.
Kommunala pensionärsrådet och en medborgare har inkommit med förslag,
synpunkter och frågor om remissförslaget. Förslaget har reviderats med anledning
av dessa yttranden.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 28 september 2017, § 109, återremitterat
ärendet för att förtydliga begreppet "camping" samt se över möjligheten att
förbjuda plastpåsar i dagligvaruhandeln i de lokala ordningsföreskrifterna.
Ordet "camping" har bytts ut mot "övernattning i tält, husvagn och husbil" i 21 §
i förslaget till lokala ordningsföreskrifter.
En bestämmelse om förbud mot att använda plastpåsar i dagligvaruhandeln
bedöms inte kunna införas i lokala ordningsföreskrifter. En sådan bestämmelse
har därför inte införts i förslaget till lokala ordningsföreskrifter.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-07 § 140 att föreslå att ordet
"camping" byts ut mot "övernattning i tält eller fordon" i 21 § i förslaget till lokala
ordningsföreskrifter.
Beslutsunderlag
·
·

Revidering av Ale kommuns lokala ordningsföreskrifter,
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-07 § 140
Tjänsteutlåtande, 2017-11-30

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

36(63)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

·

Lokala ordningsföreskrifter i Ale kommun, förslag 2017-11-30

Samhällsbyggnadsnämnden beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar lokala
ordningsföreskrifter i Ale kommun i enlighet med förvaltningens förslag märkt
"FÖRSLAG 2017-11-30"
3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
ordningsföreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2018, då allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Ale kommun och lokala ordningsföreskrifterna för
torghandeln i Ale kommun upphör att gälla.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
avseende 13 § i förslaget att förbudet mot förtäring av alkohol ska utökas med två
ytterligare områden i Älvängen (bilaga 9 i förslaget), nämligen Madenområdet och
vid Älvängenskolan.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens beslutssats 1 och
finner att kommunstyrelsen bifaller densamma.
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens beslutssats 3 och
finner att kommunstyrelsen bifaller densamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar lokala
ordningsföreskrifter i Ale kommun i enlighet med förvaltningens förslag märkt
"FÖRSLAG 2017-11-30" med tillägget att 13 § i förslaget om förbud mot
förtäring av alkohol ska utökas med två ytterligare områden i Älvängen (bilaga 9 i
förslaget), nämligen Madenområdet och vid Älvängenskolan.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
ordningsföreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2018, då allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Ale kommun och lokala ordningsföreskrifterna för
torghandeln i Ale kommun upphör att gälla.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

37(63)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 18

Dnr KS.2016.185

Svar på motion från Mikael Berglund (M), Åke
Niklasson (C), Sune Rydén (KD), Rolf Engström (FIA)
och Rose-Marie Fihn (L) om städning av
återvinningsstationerna
Ärendet
Mikael Berglund (M), Åke Niklasson (C), Sune Rydén (KD), Rolf Engström
(FIA) och Rose-Marie Fihn (L) har inlämnat en motion om förbättrad städning
av återvinningsstationerna. Motionärerna vill att kommunen ska förhandla sig till
en ökad städfrekvens i kommunal regi på Förpacknings- och
Tidningsinsamlingens (FTI) bekostnad.
Kommunen har begärt en högre ersättningsnivå men resultatet blev att FTI sade
upp avtalet som innebar att kommunen städade återvinningsstationerna (ÅVS).
Förvaltningen bedömer därför att intentionerna i motionen är genomförda, även
om inte resultatet blev det önskvärda, och anser att motionen bör anses vara
besvarad.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2018-01-03
Motion om städning av återvinningsstationerna, Mikael Berglund (M), Åke
Niklasson (C), Sune Rydén (KD), Rolf Engström (FIA) och Rose-Marie
Fihn (L) 2016-05-02
Svar på Motion om städning av återvinningsstationer,
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-11-03 § 118
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2016-10-18

·
·

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska
anses vara besvarad.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska
anses vara besvarad.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 19

Dnr KS.2016.432

Svar på motion från Rolf Engström (FIA) om
arbetsmarknadsenhetens organisatoriska placering
Ärendet
Rolf Engström (FIA) har lämnat in en motion som avser
Arbetsmarknadsenhetens organisatoriska placering. Motionären föreslår att
arbetsmarknadsenheten flyttas till kommunstyrelsen för att förbättra samarbetet
med framförallt näringslivsenheten.
Förvaltningen bedömer att arbetsmarknadsenhetens viktigaste partner är
arbetsförmedlingen. Näringslivsenheten har endast begränsade möjligheter att
samarbeta och det är viktigare att alla sektorer inom kommunen är bra partners
för att öppna upp den kommunala arbetsmarknaden.
På sikt anser förvaltningen att en större översyn av organisationen är önskvärd
för att skapa mer jämbördiga nämnder och en mer renodlad roll för
kommunstyrelsen.
Med ovanstående utgångspunkter bedömer inte förvaltningen att en
organisatorisk flytt av arbetsmarknadsenheten skapar bättre förutsättningar för de
Alebor, i de primära målgrupperna, som står utanför arbetsmarknaden. Motionen
bör därför avslås.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-01-03
Motion om arbetsmarknadsenhetens organisatoriska placering, Rolf
Engström (FIA) 2016-12-19

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till motionen.
Rose-Marie Fihn (L) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

41(63)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels på
Mikael Berglunds yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förvaltningens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.
Deltagande i beslut
Robert Jansson (SD) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att han inte deltar i
beslutet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 20

Dnr KS.2016.377

Svar på motion från Rose-Marie Fihn (L) om
handlingsplan mot hedersförtryck
Ärendet
Rose-Marie Fihn (L) har motionerat om att Ale kommun ska arbeta mot
hedersförtryck genom att upprätta en handlingsplan, utbilda berörda medarbetare
samt kartlägga förekomsten bland barn och unga.
Förvaltningen delar uppfattningen att hedersförtryck är ett stort samhällsproblem
och att det måste motverkas på de sätt som är möjligt.
Det finns risker med fokus på specifika områden att andra behov trängs undan.
Förvaltningen menar därför att hedersförtryck bör hanteras i den ordinarie
verksamheten och att motionen bör avslås.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-01-03
Motion om handlingsplan mot hedersförtryck, Rose-Marie Fihn (L)
2016-11-01

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkande
Rose-Marie Fihn (L) yrkar bifall till motionen.
Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels på
Rose-Marie Fihns yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med förvaltningens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 21

Dnr KS.2017.343

Svar på granskningsrapport om granskning av
momshantering
Ärendet
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ale kommun granskat
kommunens momshantering. Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att
kommunens momshantering är ändamålsenlig och inte strider mot gällande lagar
och regler.
Revisorerna rekommenderar dock kommunen att se över och utöka kommunens
momshandbok så att den täcker in nya lagändringar samt att göra den mer
omfattande och detaljerad och även innefatta rutinbeskrivningar avseende den
praktiska momshanteringen.
Revisorerna rekommenderar även kommunen att se över rutinen för begäran om
momsersättning avseende kostnader för lokal i upphandlade verksamheter såsom
vård, omsorg och utbildning samt att upprätta rutinbeskrivningar för att ge
handläggande personal stöd och verktyg i arbetet med att följa upp och se till att
leverantörerna förser kommunen med korrekta och specificerade underlag för att
därigenom möjliggöra en högre kompensation för moms.
Redovisningsenheten har därför vidtagit följande åtgärder:
Momshandboken, som finns på intranätet, har utökats och är nu mer omfattande
och detaljerad samt täcker in nya lagändringar. I en bilaga till momshandboken
finns även en rutinbeskrivning avseende redovisningsenhetens praktiska
momshantering vid den månatliga redovisningen.
I momshandboken finns även en bilaga med rutinbeskrivning för att begära
momsersättning för kostnader avseende upphandlade verksamheter inom vård,
omsorg och utbildning. Ett gruppmail har 2017-10-30 skickats till berörda chefer
och handläggare med information om den uppdaterade momshandboken och i
mailet fanns även rutinbeskrivningen med som en bilaga.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-11-01
Yttrande, 2018-01-04
Granskningsrapport - granskning av momshantering, missiv från
kommunrevisionens ordförande och vice ordförande 2017-10-12
Granskningsrapport - granskning av momshantering, KPMG 2017-10-12
Mervärdesskatt (Moms), information utlagd på intranätet 2017-10-26
Särskild momskompensation - momsersättning för dold moms m.m.,
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

information utlagd på intranätet 2017-10-27
Ansökning av ersättning för mervärdesskatt SKV5933, information utlagd
på intranätet 2017-10-27

·

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget samt
översända yttrandet till kommunens revisorer.
Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att centralt ifrån
ekonomiavdelningen följa upp hanteringen och den nya rutinen efter 6 månader
så att rutinen fungerar på ett betryggande sätt och är införd fullt ut.
Paula Örn (S) yrkar avslag på Robert Janssons tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på dels Robert Janssons tilläggsyrkande och dels
på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
ordförandens yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget samt
översända yttrandet till kommunens revisorer.
Reservation
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för
eget yrkande.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

Beslutsexpediering
För kännedom
Ordförande i kommunrevisionen
Vice ordförande i kommunrevisionen
Marie Hedin, KPMG
Eva From, KPMG
Ekonomichefen
Redovisningschefen
Sektor Kommunstyrelsen
Sektor utbildning, kultur och fritid
Sektor arbete, trygghet och omsorg
Sektor samhällsbyggnad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 22

Dnr KS.2017.283

Svar på granskningsrapport om granskning av
fastighetsunderhåll
Ärendet
Revisionen har genomfört en granskning av kommunens arbete med
fastighetsunderhåll. Förvaltningen delar delvis revisionens synpunkter men anser
också att viktiga delar vad avser underhållsskuld och budgetering vinner på att ses
i ett större lokalförsörjningssammanhang.
Detaljer i förvaltningens resonemang framgår av yttrandet till revisionen.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2018-01-05
Yttrande, 2017-12-12
Granskningsrapport - granskning av fastighetsunderhåll, KPMG,
2017-09-07

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa yttrande till revisionen om kommunens
fastighetsunderhåll.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa yttrande till revisionen om kommunens
fastighetsunderhåll.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Revisionen
Internservice
Förvaltningsledningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 23

Dnr KS.2017.405

Ändring i kommunstyrelsens delegeringsordning,
ärendegrupp ekonomiärenden
Ärendet
I kommunstyrelsens delegeringsordning ärendegrupp ekonomiärenden p 8,
9,10,12,13 och 16 anges ekonomichefens ersättare som budgetchef. I och med att
denna befattningshavare har slutat i kommunen och tjänsten inte längre är tillsatt
föreslås att ekonomichefens ersättare istället är redovisningschef.
I kommunstyrelsens delegeringsordning ärendegrupp ekonomiärenden p14 och
p15 ändras under villkor/kommentar delegat till Mariette Wolf och ersättare
Malin Johansson på grund av personalbyte.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-12-07
Bilaga till tjänsteutlåtandet, kommunstyrelsens delegeringsordning avseende
ekonomiärenden

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ändra i kommunstyrelsens delegeringsordning,
ärendegrupp ekonomiärenden p 8, 9,10,12,13 och 16 att ekonomichefens
ersättare är redovisningschef.
Kommunstyrelsen beslutar att ändra i kommunstyrelsens delegeringsordning,
ärendegrupp ekonomiärenden p14 och p15 under villkor/kommentar delegat till
Mariette Wolf och ersättare Malin Johansson.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra i kommunstyrelsens delegeringsordning,
ärendegrupp ekonomiärenden p 8, 9,10,12,13 och 16 att ekonomichefens
ersättare är redovisningschef.
Kommunstyrelsen beslutar att ändra i kommunstyrelsens delegeringsordning,
ärendegrupp ekonomiärenden p14 och p15 under villkor/kommentar delegat till
Mariette Wolf och ersättare Malin Johansson.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunjuristen

För kännedom
Redovisningschefen
Ekonomiadministratörer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 24

Dnr KS.2017.325

Inrättande av föreningsråd
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2017-09-28 beslutat att föreslå
fullmäktige att inrätta ett föreningsråd. Föreningsrådet ska vara ett
samverkansorgan för ideella föreningar i Ale kommun och rådet ska underlätta
kontakten mellan föreningslivet och samhällsorgan i frågor av gemensam
betydelse för flera föreningar. Det föreslagna föreningsrådets uppgifter föreslås bl
a att vara att verka för att utveckla föreningslivet i Ale kommun, bevaka och driva
föreningslivets intressen och verka för att utveckla samverkan mellan föreningar.
I § 4 i det reglemente för kultur- och fritidsnämnden som kommunfullmäktige
antagit 2017-03-07, § 28, framgår att kultur- och fritidsnämnden, inom ramen för
kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, "ska, genom ett nära samarbete med i
kommunen verksamma ideella föreningar, andra organisationer och
kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete som
dessa bedriver".
Det är således sektor kommunstyrelsens bedömning att inrättande av ett
föreningsråd, dess sammansättning, dess uppdrag och arbetsformer är något som
kultur- och fritidsnämnden kan besluta om och kommunfullmäktige behöver inte
fastställa ett reglemente för ett föreningsråd.
Kommunstyrelsen bör därför hänskjuta till kultur- och fritidsnämnden att besluta
om uppdrag, sammansättning och arbetsformer för ett föreningsråd.
Beslutsunderlag
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2017-12-12
Reglemente för föreningsrådet, utkast 2017-09-18
Inrättande av föreningsrådet, kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-0928 § 69
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning kultur och fritid, 2017-09-18

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att till kultur- och fritidsnämnden hänskjuta beslut om
uppdrag, sammansättning och arbetsformer för ett föreningsråd.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till kultur- och fritidsnämnden hänskjuta beslut om
uppdrag, sammansättning och arbetsformer för ett föreningsråd.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kultur- och fritidsnämnden
Sektorchefen för sektor utbildning, kultur och fritid
Verksamhetschefen för sektor utbildning, kultur och fritid

För kännedom
Utvecklings- och förvaltningssekreteraren
Tillförordnade administrative chefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 25

Dnr KS.2017.333

Sociala investeringar - problematisk skolfrånvaro
Ärendet
Problematisk skolfrånvaro är ett påtagligt problem i Ale kommun och det saknas
verktyg för att sektorsövergripande arbeta både förebyggande och riktat med
elever som ingår i målgruppen. Många av eleverna har en komplex problematik
som innefattar både svårigheter inom skola, hemmiljö samt individfaktorer.
NÄTA Ale – Närvaroteam Ale, är en social investering där sektor arbete, trygghet
och omsorg och sektor utbildning, kultur och fritid samverkar med syfte att
arbeta med elever i problematisk skolfrånvaro för att hindra att elever blir
hemmasittare, samt öka deras möjligheter till en fullständig skolgång med
gymnasiebehörighet och ökad måluppfyllelse.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-12-07
NÄTA - Närvaroteam Ale, ansökan sociala investeringar 2017, 2017-12-05
Anvisningar för Sociala investeringar Ale Kommun, 2016-01-27

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan till sociala
investeringar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan till sociala investeringar.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunchefen

För kännedom
Förvaltningsledningen
Utvecklingsledaren för social hållbarhet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 26

Dnr KS.2016.287

Överenskommelse om upphävande av köpekontrakt
för fastigheterna Ale Surte 2:22, 2:35 och 2:36
Ärendet
I ärende KS.2016.287, tecknades 2016-09-04 ett köpekontrakt där kommunen
säljer fastigheterna Ale Surte 2:22, 2:35 och 2:36 för verksamhetsändamål för en
summa av 1 195 950 kronor. Parterna är överens om att kommunen ska ansöka
om sammanläggning av berörda fastigheter genom lantmäteriförrättning så att
köparna köper en fastighet istället för nuvarande tre, vilket också står i
köpekontraktet.
Under pågående lantmäteriförrättning meddelar lantmätaren att hon inte kan
genomföra sammanläggningen då hon anser att fastigheterna är sålda till köparna
genom köpekontraktet samtidigt som kommunen fortfarande innehar lagfart på
fastigheterna. Kommunen brukar ha med ett bebyggelsekrav i sina köpekontrakt
för att säkerställa att marken bebyggs och inte säljs vidare, varvid köparna inte fått
slutbetala fastigheterna och erhållit lagfart. För att kunna ansöka om en
sammanläggning så krävs att sökanden (kommunen) inte har sålt fastigheterna.
För att gå vidare med sammanläggningen kräver lantmätaren att kommunen
antingen upphäver köpekontraktet eller att kommunen fullbordar köpet så att
köparna får lagfart på fastigheterna trots att bebyggelsekravet inte är uppfyllt.
Parterna är därför överens om att köpet ska upphävas tills dess att
sammanläggning är klar varvid nytt köpekontrakt kommer att tecknas med
köparna på samma villkor som tidigare men att de köper en färdig sammanlagd
fastighet.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-12-07
Överenskommelse om upphävande av köpekontrakt för fastigheterna Ale
Surte 2:22, 2:35 och 2:36.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelse om upphävande av
köpekontrakt för fastigheterna Ale Surte 2:22, 2:35 och 2:36.
Kommunstyrelsen uppdrar till mark- och exploateringschefen, eller hans
ersättare, att underteckna erforderlig överenskommelse om upphävande av
köpekontrakt.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelse om upphävande av
köpekontrakt för fastigheterna Ale Surte 2:22, 2:35 och 2:36.
Kommunstyrelsen uppdrar till mark- och exploateringschefen, eller hans
ersättare, att underteckna erforderlig överenskommelse om upphävande av
köpekontrakt.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Mark- och exploateringschefen

För kännedom
Köparna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 27

Dnr KS.2016.425

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan
2017
Ärendet
Nämnderna ska varje år fastställa en internkontrollplan för verksamheten. Denna
plan ska sedan följas av nämnden. Internkontrollplanen för 2017 och dess
åtgärder har följts upp inom sektor kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-12-13
Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen 2017

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för
2017.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för
2017.
___
Beslutsexpediering
För kännedom
Ledningsgruppen för sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 28

Dnr KS.2017.361

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018
Ärendet
Kommunstyrelsen ska fastställa en plan för den interna kontrollen och hur den
ska gå till. Nämnder ska enligt Kommunallagen (1991:900) 6 kap. 7§ se till att den
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten sköts på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
En risk- och väsentlighetsanalys har skett inom följande riskområden: ekonomi,
regelverk och verksamhet. När risker identifierats genomförs en riskvärdering. De
risker som ska hanteras omfattas av förslaget till internkontrollplan.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-12-08
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018
Riskmatris för kommunstyrelsen 2018

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunchefen

För kännedom
Avdelningscheferna inom sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

57(63)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 29

Dnr KS.2018.8

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslutsfattare

Ärendebeskrivning

Ärendenummer

1

Ekonomichef

Upptagande av lån

KS.2017.34

2

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

3

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

4

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

5

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

6

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

7

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

8

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

9

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

10

Kommunchef

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

11

Mark- och exploateringschef

Förvärv av fastigheten Starrkärr 4:72

KS.2017.390

12

Mark- och exploateringschef

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

13

Mark- och exploateringschef

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

14

Mark- och exploateringschef

Portabel isbana, upphandling

KS.2017.363

15

Upphandlingschef

Upphandling av ramavtal med försäkringsmäklare

KS.2017.327

16

Upphandlingschef

Upphandling omhändertagande av beg. containers

KS.2017.403

17

Upphandlingschef

Upphandling av fastighetssystem

KS.2017.180

18

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2018

KS.2018.8

19

Kommunstyrelsens ordförande

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

20

Kommunstyrelsens ordförande

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

21

Färdtjänsthandläggare

Färdtjänst november 2017 - 20 bifall och 1 avslag

22

Färdtjänsthandläggare

Färdtjänst december 2017 - 24 bifall och 1 delavslag

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 30

Dnr KS.2018.7

Delgivningar
Kallelser/protokoll

Ombyggnad av Ale Kulturrum Da Vinciskolan, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut 2017-11-09 § 118
Val av ny ledamot till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott,
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-07 § 151
Val av ersättare till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott,
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-12-07 § 152
Avsägelse från Peter Kornesjö (M) avseende förtroendeuppdragen som ersättare i
kommunstyrelsen, ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i AB Alebyggens
styrelse, kommunfullmäktiges beslut 2017-12-18 § 189
Diverse

Rapport över tillsyn som görs enligt arkivreglemente för Ale kommun,
kommunarkivarien 2017-11-07
Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 31

Dnr KS.2017.210

Svar på motion från Elena Fridfelt (C) om huskurage
Ärendet
Elena Fridfelt (C) har i en motion yrkat att Ale kommun inför huskurage som
metod i kommunens bostadsbolag samt verkar för att privata värdar också inför
metoden. Arbetet ska stödjas via utbildnings- och informationsinsatser.
Förvaltningen delar motionärens bedömning att våld i nära relationer är en viktig
fråga och att huskurage kan vara en intressant metod. Metoden Huskurage är på
en detaljeringsnivå som i normalfallet ligger på bolagets styrelse att fatta beslut
om. Bedömningen är att det inte är lämpligt att genom ägardirektiv styra denna
metod.
Förvaltningens bedömning är att motionen bör avslås.
Beslutsunderlag
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2018-01-05
Motion om huskurage, omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut
2017-09-28 § 98
Tjänsteutlåtande från sektor arbete, trygghet och omsorg, 2017-09-12
Motion om huskurage, Elena Fridfelt (C) 2017-05-14

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen
om att införa huskurage i Ale kommun.
Yrkande
Åke Niklasson (C) yrkar bifall till motionen.
Robert Jansson (SD) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels på
Åke Niklassons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förvaltningens beslutsförslag.
Beslut

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen
om att införa huskurage i Ale kommun.
Deltagande i beslut
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Erik Liljeberg (M) och Rose-Marie Fihn (L)
anmäler innan kommunstyrelsens beslut att de inte deltar i beslutet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

KS § 32

Dnr KS.2017.3

Avsägelse från Christer Pålsson (V) gällande
förtroendeuppdraget som representant i politisk
referensgrupp för Tidiga Samordnade Insatser
Ärendet
Christer Pålsson (V) har 2018-01-07 inkommit med en begäran om entledigande
från förtroendeuppdraget som representant i politisk referensgrupp för Tidiga
Samordnade Insatser. Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-23 § 33 att utse
Christer Pålsson (V) till representant i politisk referensgrupp för Tidiga
Samordnade Insatser för innevarande mandatperiod till och med 2018-12-31.
Kommunstyrelsen har att utse en ny representant i politisk referensgrupp för
Tidiga Samordnade Insatser.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen entledigar Christer Pålsson (V) från
förtroendeuppdraget som representant i politisk referensgrupp för Tidiga
Samordnade Insatser.
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen utser Monica Samuelsson (S) till
representant i politisk referensgrupp för Tidiga Samordnade Insatser för
resterande del av mandatperioden.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget första yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget andra yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen entledigar Christer Pålsson (V) från förtroendeuppdraget som
representant i politisk referensgrupp för Tidiga Samordnade Insatser.
Kommunstyrelsen utser Monica Samuelsson (S) till representant i politisk
referensgrupp för Tidiga Samordnade Insatser för resterande del av
mandatperioden.
___
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

63(63)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-16

Beslutsexpediering
För vidare hantering
HR-avdelningen

För kännedom
Politisk referensgrupp för Tidiga Samordnade Insatser
Christer Pålsson
Monica Samuelsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

