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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

Plats och tid

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

Beslutande

Paula Örn (S), ordförande
Dennis Ljunggren (S)
Christina Oskarsson (S)
Klas Karlsson (S)
Sonny Landerberg (MP)
Johnny Sundling (-)
Mikael Berglund (M)
Dan Björk (M)
Erik Karlsson (M)
Rose-Marie Fihn (L)
Åke Niklasson (C)
Ingela Nordhall (AD)
Robert Jansson (SD)

Närvarande
ersättare

Monica Samuelsson (S)
Jessica Norberg (S)
Anders Rollings (S)
Maj Holmström (M)
Sune Rydén (KD)
Rolf Engström (FiA)

Övriga närvarande

Björn Järbur, kommunchef
Hanna Larsson, kommunsekreterare
Tomas Nilsson, servicechef § 123-124
Monika Jonasson, verksamhetschef fastighet § 123-124
Mikaela Gustafsson, tillförordnad enhetschef för staben
på internservice § 123-124
Sofie Axelsson, verksamhetschef kost § 123-124
Magnus Witting, konsult Knowit Decision § 125

Utses att justera

Mikael Berglund

Justeringens plats
och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2017-10-05 kl. 12:00

Paragrafer

§§ 123 - 147

Underskrifter

Sekreterare
Hanna Larsson
Ordförande
Paula Örn
Justerande
Mikael Berglund
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-10-03

Datum för anslags uppsättande

2017-10-06

Datum för anslags nedtagande

2017-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Underskrift

Hanna Larsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2017-10-03

Innehåll
KS § 123 Godkännande av dagordning

5

KS § 124 Information om internservice

6

KS § 125 Information om dataskyddsförordningen

7

KS § 126 Kommunchefen informerar

8

KS § 127 Ales ställningstagande för långtidsstrategi för Bohus
räddningstjänstförbund

9 - 11

KS § 128 Äskande av mer investeringsmedel för VA-enheten
2017

12

KS § 129 Äskande av mer investeringsmedel för
lokalanpassningar - Börjessons

13 - 14

KS § 130 Ändring i bilaga 1 Ale kommuns taxa för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken

15 - 16

KS § 131 Återremitterat ärende - Tilläggsinvestering ridhus
Jennylund

17 - 18

KS § 132 Sammanslagning av Samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn (SOF AKST) och
Samordningsförbundet Öckerö (SOF Öckerö) till
"Samordningsförbundet Älv och Kust"

19 - 21

KS § 133 Svar på motion från Tyrone Hansson (FIA) och Rolf
Engström (FIA) om genomförande av Jennylunds
turistcentrum

22

KS § 134 Svar på motion från Elena Fridfeldt (C) om
"nudging" i Ale kommun

23 - 24

KS § 135 Svar på motion från Elena Fridfelt (C) om
förändringar i Ale kommuns lokalplaneringsprocess

25 - 26

KS § 136 Svar på medborgarförslag om utredning om att
genomföra byggandet av en gång/cykelväg mellan
Mauritzberg och Sandåker, längs väg 1978

27 - 28

KS § 137 Svar på remiss om förslag till regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020

29 - 30

KS § 138 Svar på remiss om bostadsförsörjningsprogram för
Lilla Edets kommun 2017-2022

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

31
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KS § 139 Svar på remiss om förstudie ”gemensam
drift/förvaltarorganisation för välfärdsteknik”

32

KS § 140 Begäran om planbesked för centrumutveckling i
Bohus centrum, Skårdal 31:3, 67:1 m.fl.

33 - 34

KS § 141 Riktlinjer för arbets- och studieresor

35 - 36

KS § 142 Kompletterande anslag till föreningen säkra ridvägar

37 - 38

KS § 143 Redovisning av delegeringsbeslut

39

KS § 144 Delgivning av granskningsrapporter

40

KS § 145 Projektansökan ”Minskad problematisk skolfrånvaro”
i ett 3-partssamarbete Ale - Budesti - Ghanzi

41 - 43

KS § 146 Tidplan för budgetuppföljning och åtgärder

44

KS § 147 Beslut om fullmakt för att representera Ale kommun
vid bouppteckningsförrättning

45

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

KS § 123

Dnr KS.2017.4

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

Projektansökan ”Minskad problematisk skolfrånvaro” i ett 3-partssamarbete
Ale - Budesti - Ghanzi
Tidplan för budgetuppföljning och åtgärder
Beslut om fullmakt för att representera Ale kommun vid
bouppteckningsförrättning

·
·

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

KS § 124

Dnr KS.2017.5

Information om internservice
Servicechef Tomas Nilsson, verksamhetschef fastighet Monika Jonasson,
tillförordnad enhetschef för staben på internservice Mikaela Gustafsson och
verksamhetschef kost Sofie Axelsson informerar om internservice. Information
lämnas om organisation, verksamhet, tjänstebeskrivningar/SLA, en väg in via
servicesupport och kostpolicy.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

KS § 125

Dnr KS.2017.5

Information om dataskyddsförordningen
Konsult Knowit Decision Magnus Witting informerar om
dataskyddsförordningen, som ersätter personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj
2018.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

KS § 126

Dnr KS.2017.5

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

Bostäder för Alebor
Bemanningens utmaningar
Kommunens roll i civilförsvaret
Ekonomiskt utfall augusti 2017
Åtgärdsprogram med anledning av den ekonomiska situationen

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

KS § 127

Dnr KS.2017.287

Ales ställningstagande för långtidsstrategi för Bohus
räddningstjänstförbund
Ärendet
En utredning av hur räddningsverksamheten skall bedrivas i framtiden har
genomförts tillsammans med Kungälvs kommun och Bohus
räddningstjänstförbund. Utredningen har lämnat åtta rekommendationer. I ett
gemensamt beredningsarbete och i enlighet med förbundsordningen § 11 har
ägarrepresentanterna tillsammans med förbundsdirektionens arbetsutskott
föreslagit att Räddningstjänstförbundet bör arbeta vidare med de sju första
rekommendationerna.
Beslut fattas av Räddningstjänstförbundet men det är viktigt att tydliggöra
resultatet av den föreskrivna samverkan.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-09-19
Slutrapport för uppdrag Långtidsstrategi för Bohus räddningstjänstförbund,
2017-09-13
Avsiktsförklaring - Gränslös räddningstjänst och gemensamt operativt
ledningssystem i Göteborgsregionen, 2017-09-13

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslagen till
långtidsstrategi för Bohus räddningstjänstförbund enligt följande:
·

Organisatoriskt arbeta vidare för en gränslös räddningstjänst och
gemensamt operativt ledningssystem i Göteborgsregionen

·

Genomföra en gemensam lokaliseringsstudie i samarbete med andra
organisationer. I första skedet inom Göteborgsregionen och i nästa skede i
perspektivet Västra Götalands län.

·

Tillgång till rätt kompetens vid utryckning och ett gemensamt operativt
ledningssystem i Göteborgsregionen

·

Utreda bemanningsfrågan för eventuell ersättning helt eller delvis av
Räddningsperson i beredskap (RIB)

·

Bohus räddningstjänstförbund bör tydligt kommunicera sin förmåga att
utgöra den alternativa utrymningsvägen i planerings- och byggprocess. För

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

nuvarande och framtida exploateringar bör räddningstjänstförbundet
erbjuda möjligheten att tillgodoräkna sig räddningstjänstens maskinstege
som den alternativa utrymningsvägen för bebyggelse över 4 våningar inom
aktuell insatstid från Kungälvs brandstation.
Som en konsekvens av rekommendationerna om gränslös räddningstjänst,
lokalisering och bemanning kan frågeställningen avseende nyttjande av
maskinstegsresurs aktualiseras för andra geografiska områden. Frågan får
prövas när förutsättningarna är kända. Vid samtliga framtida exploateringar
är intentionen att säkerställa utrymning genom att rekommendera
byggnadstekniska lösningar.
·

Analysarbete inom brandskyddskontroll och rengöring pågår med
målsättningen att finna ett mer lika förhållningssätt inom Bohus
räddningstjänstförbund upptagningsområde. Räddningstjänstförbundet bör
invänta resultatet av analysen innan vidare åtgärder tas avseende förändring
av verksamhet och kostnader inom ansvarsområdet.

·

Förbundet bör få ett utökat ansvar och ekonomisk tilldelning för att kunna
höja frekvensen på brandskyddsutbildning till att genomföras vart femte år

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslagen till
långtidsstrategi för Bohus räddningstjänstförbund enligt följande:
·

Organisatoriskt arbeta vidare för en gränslös räddningstjänst och
gemensamt operativt ledningssystem i Göteborgsregionen

·

Genomföra en gemensam lokaliseringsstudie i samarbete med andra
organisationer. I första skedet inom Göteborgsregionen och i nästa skede i
perspektivet Västra Götalands län.

·

Tillgång till rätt kompetens vid utryckning och ett gemensamt operativt
ledningssystem i Göteborgsregionen

·

Utreda bemanningsfrågan för eventuell ersättning helt eller delvis av
Räddningsperson i beredskap (RIB)

·

Bohus räddningstjänstförbund bör tydligt kommunicera sin förmåga att
utgöra den alternativa utrymningsvägen i planerings- och byggprocess. För
nuvarande och framtida exploateringar bör räddningstjänstförbundet
erbjuda möjligheten att tillgodoräkna sig räddningstjänstens maskinstege
som den alternativa utrymningsvägen för bebyggelse över 4 våningar inom
aktuell insatstid från Kungälvs brandstation.
Som en konsekvens av rekommendationerna om gränslös räddningstjänst,
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

lokalisering och bemanning kan frågeställningen avseende nyttjande av
maskinstegsresurs aktualiseras för andra geografiska områden. Frågan får
prövas när förutsättningarna är kända. Vid samtliga framtida exploateringar
är intentionen att säkerställa utrymning genom att rekommendera
byggnadstekniska lösningar.
·

Analysarbete inom brandskyddskontroll och rengöring pågår med
målsättningen att finna ett mer lika förhållningssätt inom Bohus
räddningstjänstförbund upptagningsområde. Räddningstjänstförbundet bör
invänta resultatet av analysen innan vidare åtgärder tas avseende förändring
av verksamhet och kostnader inom ansvarsområdet.

·

Förbundet bör få ett utökat ansvar och ekonomisk tilldelning för att kunna
höja frekvensen på brandskyddsutbildning till att genomföras vart femte år

___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

KS § 128

Dnr KS.2017.264

Äskande av mer investeringsmedel för VA-enheten
2017
Ärendet
VA-enheten äskar utökad investeringsbudget för 2017 med totalt 7 000 kkr. Detta
innebär i princip att VA-enheten ber om att få återta 7 000 kkr av det belopp om
10 0000 kkr till investeringsbudgeten som VA-enheten avstod från årsanslaget i
februari 2017.
Beslutsunderlag
·

Äskande av mer investeringsmedel för VA-enheten 2017,
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-08-31 § 95
Tjänsteutlåtande, 2017-06-30

·

Samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja VA-enhetens
äskande om ett tilläggsanslag om 7 000 kkr avseende 2017 års investeringsbudget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar VA-enhetens äskande
om ett tilläggsanslag om 7 000 kkr avseende 2017 års investeringsbudget.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

KS § 129

Dnr KS.2017.281

Äskande av mer investeringsmedel för
lokalanpassningar - Börjessons
Ärendet
Kommunen äger en industrifastighet centralt belägen i Nödinge och med
populärnamnet Börjessons. Byggnaden används inte för tillfället men genom att
anpassa till kontorsverksamhet skapas möjlighet till omflyttningar av
kontorsverksamhet. Från Ale kulturrum/Da Vinciskolan och servicepaviljongen i
Alafors behöver drygt 75 kontorsarbetsplatser flyttas. Dessutom finns behov av
tillfälliga platser vid ombyggnader av lokaler. En anpassning av Börjessons till
kontorsarbetsplatser ger möjlighet till de omflyttningar som krävs och tillför även
tillfälliga platser som saknas. För att genomföra anpassningar behöver projektet
beviljas investeringsmedel omfattande 12 Mkr.
Beslutsunderlag
·

Tjänsteutlåtande, 2017-09-13

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att öka
kommunstyrelsens investeringsram med 12 Mkr för att genomföra anpassningar
av fastigheten Börjessons till kontorsverksamhet. Investeringsutrymmet fördelas
med 3 Mkr för 2017 och 9 Mkr 2018.
Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag.
Dennis Ljunggren (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels på
Robert Janssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förvaltningens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att öka
kommunstyrelsens investeringsram med 12 Mkr för att genomföra anpassningar
av fastigheten Börjessons till kontorsverksamhet. Investeringsutrymmet fördelas
med 3 Mkr för 2017 och 9 Mkr 2018.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med följande
motivering:
Vi reserverar oss mot beslut att bevilja investeringsmedel till lokalanpassningar –
Börjessons gamla lokaler. Vi anser att resurserna ska gå till välfärdens kärna och
inte till kontorslokaler som kan komma att rivas längre fram.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

KS § 130

Dnr KS.2017.266

Ändring i bilaga 1 Ale kommuns taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken
Ärendet
Verksamhet miljö bedriver tillsyn över enskilda avloppsanläggningar vid
systematisk genomgång utifrån ett övergödningsperspektiv samt intentionerna i
VA-plan Ale kommun, i samband med vissa bygglovsärenden samt vid klagomål
på anläggningar. Antalet ärenden kommer under 2017 uppgå till mellan 50 och
100 stycken och kan förväntas öka under de kommande åren. I dagsläget finns
ingen fast avgift för tillsyn av enskilda avloppsanläggningar utan timavgift tas ut i
varje ärende. En fast avgift bedöms vara att föredra då det skapar en
förutsägbarhet för verksamhetsutövaren samt minskar det administrativa arbetet
hos verksamhet miljö.
Beslutsunderlag
·
·

Ändring i bilaga 1 Ale kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken, samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-08-31 § 92
Tjänsteutlåtande, 2017-06-19

Samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar komplettera
Ale kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken KF § 140
2014-11-24. Nedanstående text införs i taxebilaga 1 under huvudrubrik
"miljöfarlig verksamhet enl. 9 kap miljöbalken" och underrubrik "Tillsyn": Tillsyn
av enskild avloppsanläggning dimensionerad för färre än 25 personekvivalenter
2,5 h
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att taxan ska
gälla från och med 1 januari 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att komplettera Ale
kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken KF § 140
2014-11-24. Nedanstående text införs i taxebilaga 1 under huvudrubrik
"miljöfarlig verksamhet enl. 9 kap miljöbalken" och underrubrik "Tillsyn": Tillsyn
av enskild avloppsanläggning dimensionerad för färre än 25 personekvivalenter
2,5 h
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att taxan ska gälla
från och med 1 januari 2018.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

KS § 131

Dnr KS.2017.95

Återremitterat ärende - Tilläggsinvestering ridhus
Jennylund
Ärendet
Kommunstyrelsen har efterhört hur kultur- och fritidsnämnden ställer sig till
ökade kostnader som en konsekvens av de anbud som inkommit för byggnation
av ridhus i Jennylund. Nämnden ställer sig positiv till att gå vidare med
byggnationen med den nya kostnadsnivå som blir en konsekvens av ökade
byggkostnader.
Förvaltningen föreslår efter hörande av kultur- och fritidsnämnden att processen
med byggnation av nytt ridhus ska gå vidare och att tilläggsanslag för investering
bör beviljas.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 § 99 att återremittera ärendet för
utredning av vad som är juridiskt möjligt avseende upphandlingen av ridhuset.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-29 § 113 att bordlägga ärendet till
kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober 2017.
Förvaltningen har gjort en rättslig bedömning av upphandlingen.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·
·
·

Återremitterat ärende - Tilläggsinvestering ridhus Jennylund,
kommunstyrelsens beslut 2017-08-29 § 113
Tilläggsinvestering ridhus Jennylund, kommunfullmäktiges beslut
2017-06-19 § 99
Tilläggsinvestering ridhus Jennylund, kommunstyrelsens beslut 2017-06-07
§ 85
Komplettering kultur- och fritidsnämndens synpunkter angående
kostnadsökning Jennylund, kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-06-01
§ 46
Tjänsteutlåtande, 2017-06-07
Kompletterande yttrande från kultur- och fritidsnämnden, 2017-05-31
Rättslig bedömning av upphandlingen, PM 2017-09-19

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
kommunstyrelsen tilläggsäskande om 4.600 tkr i investeringsmedel för projektet
ridhus Jennylund.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Paula Örn (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Mikael Berglund (M) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag.
Rose-Marie Fihn (L) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
Beslutsgång
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 bevilja
kommunstyrelsen tilläggsäskande om 4.600 tkr i investeringsmedel för projektet
ridhus Jennylund.
Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Erik Karlsson (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: 2017-10-03

KS § 132

Dnr KS.2017.228

Sammanslagning av Samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn (SOF AKST) och
Samordningsförbundet Öckerö (SOF Öckerö) till
"Samordningsförbundet Älv och Kust"
Ärendet
Respektive styrelser för de båda samordningsförbunden Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn (SOF AKST) och Öckerö (SOF Öckerö) har i skrivelse
2017-06-16 föreslagit respektive kommuns fullmäktige att besluta om en
sammanslagning av de båda samordningsförbunden till ett samordningsförbund
med benämningen "Samordningsförbundet Älv och Kust" samt att detta kan ske
tidigast 2018-01-01. I övrigt föreslås i skrivelsen också hur respektive kommuns
fullmäktige bör besluta avseende styrelsens sammansättning, revisorer, budget för
2018 och så vidare.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-09-05
Skrivelse 2017-06-16 från förbundschef Per Liljebäck
Skrivelse 2017-06-02 från förbundschef Per Liljebäck jämte förslag till
stadgar m m för det nya samordningsförbundet "Samordningsförbundet
Älv och kust" jämte bilagor 1 - 7

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
1. göra tillägg i enlighet med bilaga 3 och 4 till skrivelse 2017-06-02 i idag gällande
förbundsordningar för samordningsförbunden avseende § 16,
samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn (SOF AKST)
respektive 16 § samordningsförbundet Öckerö (SOF Öckerö), där villkoren för
överföring av eget kapital och egendom till det nya samordningsförbundet
"Samordningsförbundet Älv och kust" regleras. (bilaga 3 och 4 till skrivelse
2017-06-02),
2. samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn (SOF AKST)
utvidgas med kommunen Öckerö (SOF Öckerö) och samtidigt byter benämning
till "Samordningsförbundet Älv och Kust"; utvidgningen sker tidigast från och
med 2018-01-01,
3. SOF Öckerö upphör som eget förbund 2017-12-31,
4. den nya förbundsordningen för "Samordningsförbundet Älv och Kust" gäller
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

från och med det datum sammanslagningen genomförts (bilaga 5 till skrivelse
2017-06-02),
5. sittande ledamöter i styrelsen för Samordingsförbundet Ale, Kungälv,
Steungsund och Tjörn (SOF AKST) blir ledamöter i "Samordningsförbundet Älv
och Kust" återstoden av mandattiden till och med 2019-03-31; Öckerö ska utse
ny ledamot eller ersättare till styrelsen för "Samordningsförbundet Älv och Kust"
från och med tidigast 2018-01-01. (bilaga 6 till skrivelse 2017-06-02),
6. de revisorer som utsetts att vara revisorer för Samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn (SOF AKST) sitter kvar återstoden av
mandatperioden till och med 2019-03-31 (bilaga 6 till skrivelse 2017-06-02),
7. Ale kommun tilldelar Samordningsförbundet Kust och Älv 560 000 kronor för
2018 enligt beslut av kommunalråd 2017-05-31; det förutsätter att
sammanslagningen sker 1 januari 2018. Om sammanslagningen blir senarelagd
inkommer det nya samordningsförbundet med förslag till äskande om medel efter
30 september 2017. (bilaga 7 till skrivelse 2017-06-02).
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
1. göra tillägg i enlighet med bilaga 3 och 4 till skrivelse 2017-06-02 i idag gällande
förbundsordningar för samordningsförbunden avseende § 16,
samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn (SOF AKST)
respektive 16 § samordningsförbundet Öckerö (SOF Öckerö), där villkoren för
överföring av eget kapital och egendom till det nya samordningsförbundet
"Samordningsförbundet Älv och kust" regleras. (bilaga 3 och 4 till skrivelse
2017-06-02),
2. samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn (SOF AKST)
utvidgas med kommunen Öckerö (SOF Öckerö) och samtidigt byter benämning
till "Samordningsförbundet Älv och Kust"; utvidgningen sker tidigast från och
med 2018-01-01,
3. SOF Öckerö upphör som eget förbund 2017-12-31,
4. den nya förbundsordningen för "Samordningsförbundet Älv och Kust" gäller
från och med det datum sammanslagningen genomförts (bilaga 5 till skrivelse
2017-06-02),
5. sittande ledamöter i styrelsen för Samordingsförbundet Ale, Kungälv,
Steungsund och Tjörn (SOF AKST) blir ledamöter i "Samordningsförbundet Älv
och Kust" återstoden av mandattiden till och med 2019-03-31; Öckerö ska utse
ny ledamot eller ersättare till styrelsen för "Samordningsförbundet Älv och Kust"
från och med tidigast 2018-01-01. (bilaga 6 till skrivelse 2017-06-02),

Justerandes sign.
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6. de revisorer som utsetts att vara revisorer för Samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund och Tjörn (SOF AKST) sitter kvar återstoden av
mandatperioden till och med 2019-03-31 (bilaga 6 till skrivelse 2017-06-02),
7. Ale kommun tilldelar Samordningsförbundet Kust och Älv 560 000 kronor för
2018 enligt beslut av kommunalråd 2017-05-31; det förutsätter att
sammanslagningen sker 1 januari 2018. Om sammanslagningen blir senarelagd
inkommer det nya samordningsförbundet med förslag till äskande om medel efter
30 september 2017. (bilaga 7 till skrivelse 2017-06-02).
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.
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KS § 133

Dnr KS.2017.53

Svar på motion från Tyrone Hansson (FIA) och Rolf
Engström (FIA) om genomförande av Jennylunds
turistcentrum
Ärendet
Motionsställarna hävdar i sin motion att Jennylund med dess aktiviteter samt
tillgång till naturen genererar många hotellnätter men att dessa nätter förläggs till
andra kommuner. De påstår vidare att på Jennylunds område finns möjlighet att
bygga 15 -20 campingstugor så att tillresande får möjlighet att stanna på
Jennylund och i Ale.
Motionärerna yrkar på att fullmäktige beslutar att Ale kommun ska tillsätta en
projektledare som tillsammans med näringslivsenheten genomför Jennylund
turistcentrum.
Förvaltningen gör bedömningen att det inte är önskvärt eller möjligt att satsa på
Jennylunds turistcentrum och föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-09-08
Motion om uppdrag att arbeta fram tidplan och förutsättningar för att
genomföra Jennylunds turistcentrum, Tyrone Hansson (FIA) och Rolf
Engström (FIA) 2017-01-30

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.
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KS § 134

Dnr KS.2017.154

Svar på motion från Elena Fridfeldt (C) om "nudging" i
Ale kommun
Ärendet
Elena Fridfelt (C) har inkommit med en motion om att Ale kommun ska börja
arbeta med nudging. Nudging innebär att påverka människor till att göra
omedvetna val som är hållbara för miljön.
I motionen föreslår Elena Fridfelt (C) att:
1. Ale kommun arbetar aktivt med att med hjälp av nudging få ännu mer
fart i klimat och miljö arbetet.
2. Gröna fotspår målas på marken för att visa vägen till papperskorgar på
ett antal orter i Ale. Detta för att minska nedskräpning men också som en
signal på att Ale arbetar med nudging.
Baserat på att motionen föreslår en specifik åtgärd föreslår förvaltningen att
motionen avslås.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-09-07
Motion om ”nudging” i Ale kommun, Elena Fridfelt (C) 2017-04-03

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
ersätts med:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla den första beslutssatsen i
motionen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå den andra beslutssatsen i
motionen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Justerandes sign.
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Mikael Berglund (M) yrkar bifall till motionen.
Åke Niklasson (C) och Rose-Marie Fihn (L) tillstyrker Mikael Berglunds yrkande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Robert Jansson (SD) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels sitt eget yrkande, dels på Mikael Berglunds
yrkande och dels på förvaltningens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla den första
beslutssatsen i motionen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå den andra
beslutssatsen i motionen.
Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Erik Karlsson (M), Rose-Marie Fihn (L)
och Åke Niklasson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån
för Mikael Berglunds yrkande.
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för
eget yrkande.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.
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KS § 135

Dnr KS.2017.155

Svar på motion från Elena Fridfelt (C) om förändringar
i Ale kommuns lokalplaneringsprocess
Ärendet
Elena Fridfelt (C) har lämnat en motion om förändringar i kommunens
lokalplaneringsprocess, dels avseende behovsnämndernas behov av återkoppling i
processen, dels avseende behovet av en process för hantering av hastigt
uppkomna lokalbehov.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-09-07
Motion om förändringar i Ale kommuns lokalplaneringsprocess, Elena
Fridfelt (C) 2017-04-03

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
från Elena Fridfelt (C) besvarad.
Yrkande
Åke Niklasson (C) yrkar bifall till motionen.
Mikael Berglund (M), Robert Jansson (SD) och Rose-Marie Fihn (L) tillstyrker
Åke Niklassons yrkande.
Paula Örn (S) 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
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
från Elena Fridfelt (C) besvarad.

Justerandes sign.
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Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Erik Karlsson (M), Rose-Marie Fihn (L),
Åke Niklasson (C) och Robert Jansson (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.
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KS § 136

Dnr KS.2016.382

Svar på medborgarförslag om utredning om att
genomföra byggandet av en gång/cykelväg mellan
Mauritzberg och Sandåker, längs väg 1978
Ärendet
Lars Kopp har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att
kommunen inleder en utredning om att tillsammans med Trafikverket, Regionen
och med ev. EU-stöd som ekonomisk delaktighet bygga en gång- och cykelväg
mellan Mauritzberg och Sandåker, samt att breddning utförs på busshållplatser
där bussen inte idag kan lämna vägbanan vid av- och påstigningar.
Väg 1978 mellan Mauritzberg och Sandåker är en statlig väg som Trafikverket
ansvarar och är väghållare för.
Ale kommun har tillsammans med Trafikverket arbetar fram en åtgärdsvalsstudie.
En åtgärdsvalsstudie är en metod som används i tidigt planeringsskede där man
belyser vilka typer av åtgärder som är möjliga för att lösa ett transportproblem.
Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och
kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och
tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom
kostnadseffektiva åtgärder och tänkbara lösningar.
En byggnation av en gång- och cykelväg utefter sträckan som beräknas var ca 5
kilometer, skulle innebära en ungefärlig kostnad på 25 miljoner kronor. Behöver
man dessutom bygga gång- och cykelväg över en eller flera broar kommer
kostnaden ytterligare att fördyras avsevärt.
Sektor samhällsbyggnad har också genomfört en kartläggning av hur fler säkra
busshållplatser ska byggas på landsbygden. Och just nu pågår ett
inventeringsarbete för att se över alla busshållplatsers status. Därefter kommer
beslut tas om åtgärder behöver genomföras på någon eller fler busshållplatser.
Målet är att ha likadan busshållplatsstandard utefter samma typ av väg, där
hastighet, årsmedeldygnstrafik och påstigande är avgörande faktorer.
Beslutsunderlag
·
·
·

Medborgarförslag- Utredning om att genomföra byggandet av en
gång/cykelväg mellan Mauritzberg och Sandåker, längs väg 1978,
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-08-31 § 96
Tjänsteutlåtande, 2017-05-16
Medborgarförslag, Lars Kopp 2016-11-01

Justerandes sign.
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Samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens beslutsförslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
medborgarförslaget.
Protokollsanteckning
Paula Örn (S), Dennis Ljunggren (S), Christina Oskarsson (S), Klas Karlsson (S),
Sonny Landerberg (MP), Johnny Sundling (-), Mikael Berglund (M),
Dan Björk (M), Erik Karlsson (M), Rose-Marie Fihn (L), Åke Niklasson (C),
Ingela Nordhall (AD) och Robert Jansson (SD) lämnar följande
protokollsanteckning:
Vi delar Lars Kopps oro kring trafiksituationen för oskyddade trafikanter ut med
väg 1978. Att bygga med trafikverkets standard är inte ekonomiskt möjligt, vi
måste därför söka motsvarande lösning som tex Kungälv och Vårgårda med
grusvägar med mindre belysning utanför trafikverkets vägområde, gärna i
samverkan med en lokal förening.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.
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KS § 137

Dnr KS.2017.133

Svar på remiss om förslag till regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020
Ärendet
I stora delar av världen lever och konsumerar vi som inte morgondagens
generationer kommer att ha samma möjligheter till. Vi förbrukar mer resurser än
vad jorden hinner återuppbygga och ta hand om.
För att minska och kontrollera vår påverkan har Sverige tagit fram
miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som
miljöarbetet ska leda till. Miljökvalitetsmålen följs upp med en rapport varje år
och senaste uppföljningen visar att 3 av 16 miljökvalitetsmål kommer att nås eller
vara nära att nås år 2020.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram förslag på åtgärdsprogram för att vi
tillsammans ska komma närmare en måluppfyllelse. Ale kommun arbetar redan
med flera av de föreslagna åtgärderna via samhällsplaneringen och inom
organisationen med exempelvis ekologiska livsmedel och giftfria förskolor.
Genom att vi åtar oss att arbeta med några fler utpekade åtgärder och
tillsammans med kommuner och aktörer bidrar vi till att vi snabbare når
miljömålen. Åtgärderna kommer till stor del att hanteras i samband med
översiktsplanearbetet, i natur- och kulturvårdsprogram och vid vikten av grön
infrastruktur vid klimatanpassning.
Beslutsunderlag
·
·
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-09-07
Yttrande, 2017-09-07
Svarsenkät
Remiss om stöd för genomförande och uppföljning av regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen i Västra Götaland
Sammanfattning av remiss

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen eller dess ersättare att underteckna yttrande.

Justerandes sign.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens yttrande.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen eller dess ersättare att underteckna yttrande.
___
Beslutsexpediering
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

För kännedom
Utvecklingsledaren för ekologisk hållbarhet

Justerandes sign.
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KS § 138

Dnr KS.2017.187

Svar på remiss om bostadsförsörjningsprogram för
Lilla Edets kommun 2017-2022
Ärendet
2017-04-27 inkom en remiss från Lilla Edets kommun angående deras
bostadsförsörjningsprogram för åren 2017-2022. Eventuella synpunkter ska vara
Lilla Edets kommun tillhanda senast den 30 september. Frågan har ställts om
förlängning av remisstiden tills efter kommunstyrelsen den 3 oktober men avböjts
då programmet planeras tas upp för antagande i Lilla Edet samma datum.
Ale kommun anser att det är positivt att Lilla Edets kommun tar sitt ansvar i
bostadsförsörjningen och att det främst ska ske i närheten av Lödöse station och
i tätorter med god kollektivtrafik i enlighet med den regionala strukturbilden. Ale
kommun ser att en utbyggnad runt Lödöse station i framtiden även kommer att
gynna Ales invånare i de norra delarna av kommunen. I övrigt har kommunen
inga synpunkter på programmet.
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-09-07
Yttrande, 2017-09-07
Bostadsförsörjningsprogram Lilla Edets kommun 2017-2022

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens remissvar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens remissvar.
___
Beslutsexpediering
Lilla Edets kommun

För kännedom
Mark- och exploateringschefen

Justerandes sign.
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KS § 139

Dnr KS.2017.242

Svar på remiss om förstudie ”gemensam
drift/förvaltarorganisation för välfärdsteknik”
Ärendet
Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (VästKom) har genomfört
en förstudie och föreslår att ett gemensamt Välfärdscentrum för
digitaliseringsfrågor inom välfärdsområdet inrättas. Förstudien är nu via
kommunalförbunden inom Västra Götalandsregionen ute på remiss hos
kommunerna. Synpunkter på förslaget ska lämnas till Göteborgsregionens
kommunalförbund senast den 13 oktober. Den 23 november ska den
länsgemensamma styrgruppen för digitalisering (SSVIT) gå igenom remissvaren
och besluta om och hur frågan ska tas vidare.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-09-07
Yttrande, 2017-09-07
Remiss av förstudie ”gemensam drift/förvaltarorganisation för
välfärdsteknik”, VästKom 2017-06-30
Förstudie kring gemensam drift/ förvaltningsorganisation för
välfärdsteknik, 2017-06-30

·

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att översända yttrandet till Göteborgsregionen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att översända yttrandet till Göteborgsregionen.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Utvecklingschefen

För kännedom
Göteborgsregionens kommunalförbund
VästKom
IT-chefen

Justerandes sign.
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KS § 140

Dnr KS.2017.270

Begäran om planbesked för centrumutveckling i
Bohus centrum, Skårdal 31:3, 67:1 m.fl.
Ärendet
Begäran avser förnyelse och förtätning av centrala Bohus genom tillskott av
bostäder. Enligt bilagd förstudie är målet att skapa ett attraktivt och funktionellt
centrum, öka antalet boende i centrumområdet och skapa goda förutsättningar
för en hälsosam vardag. Området föreslås få ett tillskott med ca 16 820 m2
bruttoarea (BTA) boendeyta, vilket motsvarar ca 200-300 bostäder, och ca 300
m2 BTA för handel/vård samt ca 700 m2 för ny förskola. Området som ansökan
avser utgörs idag av befintlig bebyggelse i form av en galleria och bostäder samt
trafikytor inklusive bussterminal.
Områdets olika delar omfattas av olika reglering enligt kommunens översiktsplan,
ÖP07. Enligt förslaget föreslås bostäder inom områden som är utpekade för
befintliga verksamheter och bevarandeområde för befintlig markanvändning
(trafikytor och bussterminal). Därmed bedöms förslaget inte vara förenligt med
kommunens översiktsplan.
Området omfattas av tre detaljplaner. Föreslagen exploatering medges inte inom
gällande planer. Genomförandetiden har gått ut för samtliga berörda detaljplaner.
Sektor samhällsbyggnad bedömer det lämpligt att pröva en förändrad
markanvändning utifrån intentionerna i ansökan genom detaljplan.
Planläggningen bedöms kunna leda fram till ett beslut om antagande tidigast år
2025.
Beslutsunderlag
·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-09-07
Ansökan, 2017-04-25
Förstudie, 2017-04-25

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att meddela sökanden att kommunen avser att
påbörja detaljplanläggning för centrumutveckling inom fastigheterna Skårdal 31:3,
67:1 med fler samt uppdrar åt sektor samhällsbyggnad att lägga ärendet till
produktionsplanen för planärenden.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen understryker vikten av att i

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

planläggningen följa Ale kommuns styrdokument om mål och strategier för
lokalförsörjning.
Mikael Berglund (M) tillstyrker Paula Örns tilläggsyrkande.
Robert Jansson (SD) yrkar avslag på Paula Örns tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på dels sitt eget tilläggsyrkande och dels på Robert
Janssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
ordförandens tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att meddela sökanden att kommunen avser att
påbörja detaljplanläggning för centrumutveckling inom fastigheterna Skårdal 31:3,
67:1 med fler samt uppdrar åt sektor samhällsbyggnad att lägga ärendet till
produktionsplanen för planärenden.
Kommunstyrelsen understryker vikten av att i planläggningen följa Ale kommuns
styrdokument om mål och strategier för lokalförsörjning.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Planadministratören på sektor samhällsbyggnad

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

KS § 141

Dnr KS.2017.215

Riktlinjer för arbets- och studieresor
Ärendet
Den 3 maj 2015 antog kommunstyrelsen nya riktlinjer för färdtjänst och i
samband med beslutet fick förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på
riktlinjer för arbets- och studieresor. En färdtjänstberättigad person i Ale
kommun kan efter ansökan få tillstånd till arbetsresor, studieresor ingår inte.
Arbetsresorna avser resor till och från ett lönearbete inom kommunen och till
grannkommunerna plus Mölndal. Den som beviljas arbetsresor betalar för
resorna en avgift till och från arbetet som motsvarar kostnaden för resor med
allmänna kommunikationer. Det finns ingen skyldighet för en kommun att
rabattera vissa färdtjänstresor, t ex resor till och från arbete eller studier, mer än
andra färdtjänstresor. Staten har avsatt pengar för avdrag och ersättning för
personer med fördyrande kostnader som skatteavdrag i självdeklaration,
handikappersättning och vårdbidrag för merkostnader samt vissa reseersättningar.
Förvaltningen bedömer att det är rimligt att låta möjligheten att få tillstånd för
arbetsresor kvarstår. I dag har en person tillstånd för arbetsresor och med den
goda infrastruktur som Ale har är sannolikheten liten att det blir så många fler.
Kostnaden blir för denna personen blir ca 165 tkr för 2017. Kostnaden för
kommunen kan bli väldigt stor beroende av hur långt och hur ofta resan sker.
Därför är det rimligt att begränsa tillstånd för arbetsresa inom Ale och till
grannkommunerna samt att arbetstiden är minst halvtid. Förvaltningen bedömer
att kommunen inte bör ta på sig ansvar och kostnader för studieresor då dessa
inte är att beteckna som arbetsresa och att det finns statliga ersättningar att få.
Förvaltningens förslag till beslut är att behålla de riktlinjer som kommunen har i
dag för arbetsresor.
Beslutsunderlag
·

Tjänsteutlåtande, 2017-09-08

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att behålla de riktlinjer som kommunen har för
arbetsresor.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att förvaltningens beslutsförslag:
Kommunstyrelsen beslutar att behålla de riktlinjer som kommunen har för arbetsresor.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

ersätts med:
Kommunstyrelsen beslutar att behålla de riktlinjer som kommunen har för arbetsresor samt
lägga till studieresor för studier som bedöms leda till förvärvsarbete.
Mikael Berglund (M) tillstyrker Paula Örns yrkande.
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 behålla de riktlinjer som kommunen har för
arbetsresor samt lägga till studieresor för studier som bedöms leda till
förvärvsarbete.
Deltagande i beslut
Rose-Marie Fihn (L) anmäler innan kommunstyrelsens beslut att hon inte deltar i
beslutet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Utvecklingsledaren för ekologisk hållbarhet

För kännedom
Färdtjänsthandläggarna
Rådet för funktionshinderfrågor
Kommunala pensionärsrådet

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

KS § 142

Dnr KS.2017.257

Kompletterande anslag till föreningen säkra ridvägar
Ärendet
Föreningen säkra ridvägar önskar färdigställa ytterligare sträckor under 2017
jämfört med vad som tidigare planerats. Föreningen säkra ridvägar planerade för
2017 mindre nybyggnation av leder. I kombination med att föreningen kommer
att beviljas LEADER medel de kommande tre åren, på sammantaget 2,7 Mkr
samt att lämplig mark nu finns tillgänglig för fortsatt byggnation är det önskvärt
att ytterligare sträckor kommer att färdigställas 2017.
Det finns möjlighet att öka bidraget till föreningen med 500 tkr 2017 från anslaget
kommunstyrelsens utvecklingsreserv, ansvar 1100.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-09-13
Kartor befintlig och planerad byggnation, 2017-09-13

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande
Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen beviljar bidrag till föreningen säkra
ridvägar omfattande 500 tkr 2017 från anslaget kommunstyrelsens
utvecklingsreserv, ansvar 1100.
Mikael Berglund (M) yrkar avslag på Paula Örns yrkande.
Robert Jansson (SD), Åke Niklasson (C) och Rose-Marie Fihn (L) tillstyrker
Mikael Berglunds 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.
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar bidrag till föreningen säkra ridvägar omfattande 500
tkr 2017 från anslaget kommunstyrelsens utvecklingsreserv, ansvar 1100.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Erik Karlsson (M), Rose-Marie Fihn (L)
och Åke Niklasson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med följande
motivering:
Vi reserverar oss mot beslutet att bevilja investeringsmedel till säkra ridvägar. Vi
har under mycket lång tid varit positiva till säkra ridvägar men så som läget ser ut
just nu ser vi inte möjligheter sådana bidrag. Vi anser att resurserna ska gå till
välfärdens kärna och inte till ridvägar som inte är det mest nödvändiga.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Ekonomichefen

För kännedom
Förvaltningsledningen

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

KS § 143

Dnr KS.2017.8

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslutsfattare

Ärendebeskrivning

Ärendenummer

1

Exploateringsingenjör

Redovisning av delegeringsbeslut 2017

KS.2017.8

2

Upphandlingschef

Upphandling av konferensanläggning med och utan
övernattning

KS.2017.104

3

Upphandlingschef

Upphandling Trygghetslarm med tillbehör

KS.2017.160

4

Upphandlingschef

Upphandling Elfordon

KS.2016.395

5

Upphandlingschef

Upphandling Vagnparksfinansiering

KS.2016.311

6

Upphandlingschef

Upphandling av måleritjänster

KS.2017.47

7

Upphandlingschef

Upphandling Personlarm

KS.2016.409

8

Upphandlingschef

Upphandling Larmmottagning för trygghetslarm

KS.2017.178

9

Upphandlingschef

Upphandling service av kylanläggningar

KS.2017.99

10

Upphandlingschef

Upphandling Kalkning av sjöar och våtmarker

KS.2016.173

11

Färdtjänsthandläggare

Färdtjänst juli 2017 - 7 bifall

12

Färdtjänsthandläggare

Färdtjänst augusti 2017 - 18 bifall och 1 avskrivet

13

Färdtjänsthandläggare

Riksfärdtjänst augusti 2017 - 1 bifall

Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

KS § 144

Dnr KS.2017.6

Delgivning av granskningsrapporter
Inkommen granskningsrapport om biblioteksverksamheten, KPMG AB,
2017-09-07
Inkommen granskningsrapport om fastighetsunderhåll, KPMG AB, 2017-09-07
Beslut
Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

KS § 145

Dnr KS.2016.312

Projektansökan ”Minskad problematisk skolfrånvaro” i
ett 3-partssamarbete Ale - Budesti - Ghanzi
Ärendet
Ale kommun har sedan 2012 ett kommunalt partnerskap med Ghanzi District
Council (GDC) i Botswana. Inom partnerskapet har flera projekt genomförts så
som ”Unga entreprenörer” (YEE), medborgardialogsprojektet samt ett
styrgruppsprojekt.
I dagsläget pågår ett förberedelseprojekt med stöd av ICLD (Internationellt
Centrum för Lokal Demokrati) där målsättning har varit att etablera styrgruppen
och arbeta fram en projektansökan. Styrgruppen i det nya trepartssamarbetet har
träffats två gånger, en gång i Ghanzi och en gång i Budesti. Även de tänkta
projektmedlemmarna har träffats ett antal gånger och påbörjat arbetet med en
analys i enlighet med LFA-metoden (Logical Framework Approach). Arbetet
med projektansökan kommer att pågå fram till mitten av oktober 2017. Målet
med projektet är att förbättra möjligheten för elever att genomföra sin skolgång
som i sin tur leder till en avsevärt förbättrad möjlighet att få bra livsvillkor som
vuxen. Alla kostnader ersätts i sin helhet genom bidrag från ICLD/SIDA.
Förvaltningens bedömning är att det planerade projektet som genomförs i
samverkan med sociala investeringar är en viktig del i att utveckla det förbyggande
arbetet med problematisk elevfrånvaro. Målet med projektet på lång sikt är att det
skall leda till god psykisk hälsa, minskad risk för drogmissbruk och kriminalitet
samt minskad risk för utanförskap, att fler elever går ut grundskolan med
godkända betyg.
Beslutsunderlag
·

Tjänsteutlåtande, 2017-09-27

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget att förvaltningen ansöker
om projektmedel hos ICLD med syftet att verka för ökad närvaro i skolan samt
att minska antalet hemmasittande elever.
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med
projektansökan enligt plan.
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande skriver på ett
godkännande av projektansökan enligt ICLDs regelverk.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

Yrkande
Robert Jansson (SD) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag.
Mikael Berglund (M) och Rose-Marie Fihn (L) tillstyrker Robert Janssons
yrkande.
Dennis Ljunggren (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels på
Robert Janssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förvaltningens beslutsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget att förvaltningen ansöker
om projektmedel hos ICLD med syftet att verka för ökad närvaro i skolan samt
att minska antalet hemmasittande elever.
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med
projektansökan enligt plan.
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande skriver på ett
godkännande av projektansökan enligt ICLDs regelverk.
Reservation
Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Erik Karlsson (M), Rose-Marie Fihn (L)
och Åke Niklasson (C) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Robert Jansson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med följande
motivering:
Vi reserverar oss mot beslut att tillstyrka projektansökan med motiveringen att
det är oansvarigt att lägga fler uppdrag på förvaltningen i det läge som
kommunen nu befinner sig i med ett tufft läge såväl ekonomiskt som
organisatoriskt inom skola och omsorg.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Samordnare Joachim Wever

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

För kännedom
Kommunchef
Utbildningsnämndens ordförande och 1:e vice ordförande
Sektorchef på sektor utbildning, kultur och fritid
Projektledare Johan Bergman
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

KS § 146

Dnr KS.2017.198

Tidplan för budgetuppföljning och åtgärder
Ärendet
Augustirapporten visar att omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar
ett negativt resultat på 27,5 Mkr samt att utbildningsnämndens också
prognostiserar ett negativt resultat med 21,3 Mkr. Kommunens två största
nämnder svarar för cirka 2/3 av hela kommunens omsättning. Förvaltningen
föreslår därför att ett kommungemensamt arbete med att förbättra resultatet både
på kort och lång sikt inleds.
En handlingsplan för åtgärder på kort och lång sikt har arbetats fram.
Målsättningen är att minska kostnaderna i det korta perspektivet samt att komma
i balans med den beslutade budgeten för 2018.
Beslutsunderlag
·

Tjänsteutlåtande, 2017-10-03

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa handlingsplanen i tjänsteutlåtandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa handlingsplanen i tjänsteutlåtandet.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Förvaltningsledningen

Justerandes sign.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2017-10-03

KS § 147

Dnr KS.2017.311

Beslut om fullmakt för att representera Ale kommun
vid bouppteckningsförrättning
Ärendet
Kommunen har kallats till bouppteckning efter Eva-Britt Hansson. Anledningen
till att kommunen har kallats till bouppteckning är att Eva-Britt Hanssons mor
Agnes Hansson har testamenterat egendom till dottern med föreskrift att efter
dotterns frånfälle ska återstående del av egendomen tillfalla Krokstorps gård,
förvaltad av Ale kommun, Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har den 15 maj 2007, § 120, behandlat kommunens deltagande
vid bouppteckningen efter modern Agnes Hansson.
Beslutsunderlag
·

Tjänsteutlåtande, 2017-09-28

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lämna fullmakt till tf administrativ chef Mats
Edvardsson, Ale kommun, sektor kommunstyrelsen, 449 80 Alafors, att företräda
kommunen vid bouppteckning efter Eva-Britt Hansson.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna fullmakt till tf administrativ chef Mats
Edvardsson, Ale kommun, sektor kommunstyrelsen, 449 80 Alafors, att företräda
kommunen vid bouppteckning efter Eva-Britt Hansson.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunchefen
Administrative chefen på sektor kommunstyrelsen

För kännedom
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Sektorchefen på sektor arbete, trygghet och omsorg
Kommunsekreteraren

Justerandes sign.
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