1(35)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

Plats och tid

Via bild- och ljudöverföring
och lokal Teatern Ale
kulturrum kl: 15:00-17:45
Ajournering: kl. 16:45-17:05

Ledamöter på plats i
lokalen
Ledamöter via bild- och
ljudöverföring

Tjänstgörande ersättare
via bild- och
ljudöverföring

Närvarande
ersättare via bild- och
ljudöverföring

Övriga närvarande

Claes-Anders Bengtsson (KD),
ordförande
Elaine Björkman (S)
Mikael Berglund (M)
Oliver Andersson (M)
Susanna Mouvitz (M)
Henrik Fogelklou (M)
Lars Kopp (M)
Lennarth Nilsson (M)
Kajsa Nilsson (M)
Dan Björk (M)
Maj Holmström (M)
Erik Liljeberg (M)
Lennarth Dahl (C)
Åke Niklasson (C)
Jessika Loftbring (C)
Tyrone Hansson (FIA)
Renée Palmnäs (FIA)
Stefan Ekwing (L)
Sune Rydén (KD)
Jenny Sandkvist (MP)
Sonny Landerberg (MP)
Paula Örn (S) §§ 161-174
Krister Berghenhus (S)

Monica Samuelsson (S)
Johnny Sundling (S)
Ann Lundgren (S)
Dennis Ljunggren (S)
Lena Orstadius (S)
Rolf Gustavson (S)
Catharina Eliasson (S)
Johan Nordin (S)
Ingrid Inhammar (S)
Klas Karlsson (S)
Lisa Gustafsson (V)
Sven Engdahl (V)
Christer Pålsson (V)
Birgitta Andersson (V)
Sven Nicolaisen (-)
Robert Jansson (SD)
Rune Karlsson (SD)
Kennet Sandow (SD)
Marita Henriksson (SD)
Alexis Tranmarker (SD)

Anna Löfgren Silfversparre (M)
Brita Karlsson (FIA)
Eva Lans Samuelsson (L)

Jarl Karlsson (S) § 160
Ronny Alm (SD)
Rainer Andreasson (SD)
Anna-Karin Axelsson (SD)

Magnus Wennergren (M)
Lina Bodestad (C)
Hampus Eklund (C)
Christer Mörlin (KD)
Ingvar Arvidsson (KD)
Geo de Maré (MP)
Lars-Åke Ellbén (MP)

Hiba Sahtaogullari (S) §§ 163-174
Jarl Karlsson (S) §§ 161-174
Christina Oskarsson (S)
Aree Said Gaff (S)
Toni Andersson (S)
Börje Ohlsson (AD)
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

Underskrifter
Sekreterare
Amra Muminhodzic
Ordförande
Claes-Anders Bengtsson
Justerande
Monica Samuelsson

Sonny Landerberg

Övriga närvarande på plats i Maria Reinholdsson, kommunchef
lokalen
Amra Muminhodzic, kommunsekreterare

Josefin Thorn Tuvestad, kommunjurist
Utses att justera

Monica Samuelsson och Sonny Landerberg

Justeringens plats och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2021-06-24

Paragrafer

§§ 160 - 174

TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan på
Ale kommuns webbplats.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-06-21

Tillkännages från och med

2021-06-24

Tillkännages till och med

2021-07-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Intygar

Amra Muminhodzic

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

Innehåll

KF § 160

Fastställande av föredragningslista

5

KF § 161

Allmänhetetens frågestund

6

KF § 162

Avsägelse från Bo-Ivar Andersson (S) avseende
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

KF § 163

Äskande av medel för fördjupad översiktsplan

KF § 164

Budget och verksamhetsplan Ale kommun 2022-2025

KF § 165

Policy kommunikation, service och bemötande

KF § 166

Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB

23 - 24

KF § 167

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova
Miljö AB

25 - 26

KF § 168

Revidering av ägardirektiv för Grefab

27 - 28

KF § 169

Tilläggsäskande av investeringsmedel för VA-ledningar
Älvängen-Nödinge inklusive uppgradering för framtida
VA-försörjning

29 - 30

KF § 170

Reviderade riktlinjer för intern kontroll

31 - 32

KF § 171

Återrapportering av Aleförslag för perioden augusti 2019
till och med december 2020

33 - 34

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

7-8

9 - 10

11 - 21

22

4(35)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

KF § 172

Återstart av föreningslivet i Ale

35

KF § 173

Redovisning av underättelser och beslut

36

KF § 174

Tilläggsyrkande om utökad investeringsram för LSSboende Nol

37

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

KF § 160

Dnr KS.2021.2

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan.
Sammanfattning
Följande ärenden lades till på dagordningen efter kallelsens publicering:
Tilläggsyrkande om utökad investeringsram för LSS-boende Nol
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om föredragningslistan kan fastställas med
tillägg av ett ärende och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

KF § 161

Dnr KS.2021.1

Allmänhetetens frågestund
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att införa allmänhetens frågestund i
anslutning till sina sammanträden då det är möjligt för allmänheten att ställa
frågor. Frågorna från allmänheten ska gälla ärendepunkter som fullmäktige ska
behandla under mötet.
I samband med dagens möte fanns det ingen representant från allmänheten som
hade någon fråga att ställa.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

KF § 162

Dnr KS.2020.93

Avsägelse från Bo-Ivar Andersson (S) avseende
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Bo-Ivar Andersson (S) från
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att länsstyrelsen ska tillskrivas angående en ny
sammanräkning med syftet att utse en ny ersättare till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Bo-Ivar Andersson (S) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige.
Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att entlediga Bo-Ivar Andersson (S) från förtroendeuppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige samt att länsstyrelsen tillskrivs angående en ny
sammanräkning med syftet att utse en ny ersättare till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Bo-Ivar Andersson (S) inkommen 2021-06-04
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Länsstyrelsen
HR-avdelningen
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
För kännedom

Bo-Ivar Andersson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

KF § 163

Dnr KS.2021.215

Äskande av medel för fördjupad översiktsplan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden medges göra ett
underskott på 2,4 mkr för 2021 då detta ryms inom kommunens budgeterade
resultat på 79 mkr i och med att kommunen prognostiserar ett resultat på 125
mkr.
Kommunfullmäktige beslutar att äskade medel 3 000 tkr för 2022 och 750 tkr
2023 tas om hand och beaktas i budgetarbetet och ramtilldelning för respektive
budgetår.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden ansöker om en utökad budgetram för 2021 med 3
540 000 kr och för 2022 med 2 630 000 kr för att kunna genomföra FÖP
Älvängen. Då delar av 2021 redan har förflutit är det inte troligt att planen först
kommer att vara färdig för beslut under senvåren 2023 vilket medför att de
äskade medlen behöver fördelas över 2021-2023. Nuvarande uppskattning är
att kostnaderna kan fördelas med 2 400 tkr 2021, 3 000 tkr 2022 samt 750 tkr
för 2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-02
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsnämnden
Kalkyl för äskning av budget 2021-03-09
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-31 § 43
Kommunstyrelsens beslut § 125 2021-06-08
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att äskade medel 3
000 tkr för 2022 och 750 tkr 2023 tas om hand och beaktas i budgetarbetet och
ramtilldelning för respektive budgetår.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels kommunstyrelsens beslutsförslag och
dels på Mikael Berglunds (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag och enligt Mikael
Berglunds (M) ändringsyrkande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

Beslutet skickas till
För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden
Sektorschef på samhällsbyggnad
Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

KF § 164

Dnr KS-SOU.2021.264

Budget och verksamhetsplan Ale kommun 2022-2025
Beslut
1. Kommunfullmäktige antar Moderata samlingspartiets,
Kristdemokraternas, Centerpartiets, Liberalernas, Miljöpartiet de
grönas och Framtid i Ales verksamhetsplan och budget för åren 20222025 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget,
exploateringsplan och investeringsbudget för 2022.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med
fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i
enlighet med anvisningar från sektor kommunstyrelsen besluta om
nämndplan för år 2022 senast 18 november och att redovisa respektive
nämndplan och detaljbudget för år 2022 vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 20 december 2021.
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2022
ska vara 21,87 kr per skattekrona.
4. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra
omdisponeringar om upp till en miljon kronor inom sin totala
investeringsbudget 2022 efter godkännande av kommunstyrelsen.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till
maximalt 900 mkr under år 2022. Inom totalbeloppet innefattas rätt att
omsätta lån på 135 mkr.
6. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och
ekonomichefen, eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning
fortlöpande underteckna erforderliga lånehandlingar, såväl nyupplåning
som omsättning av lån, inom angiven ram.
7. Kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida
pensioner ”återlånas” för att begränsa den externa låneskulden.
8. Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2022 ska erlägga
en årlig borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs
till kommunen varje tertial.
9. Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2022 ska utbetalas i
enlighet med antagna bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale
kommun.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

10. Kommunfullmäktige att besluta att de strategiska mål som är antagna i
budgeten även gäller de helägda kommunala bolagen där så är
tillämpligt
Sammanfattning
Fyra förslag till verksamhetsplan och budget för åren 2022-2025 föreligger
enligt bilagor. Ett budgetförslag från Moderata samlingspartiet,
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna och
Framtid i Ale kallat Koalitionen, ett från Socialdemokraterna, ett från
Sverigedemokraterna samt ett från Vänsterpartiet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-24
Koalitionens verksamhetsplan med budget 2022-2025
Förhandlingsprotokoll 2021-05-27
Lärarförbundets protokollsanteckning 2021-05-27
Lärarnas Riksförbunds kommentar till budget 2022
Informationsprotokoll 2021-05-20
Vänsterpartiets verksamhetsplan med budget
Socialdemokraternas verksamhetsplan med budget
Sverigedemokraternas verksamhetsplan med budget
Kommunstyrelsens beslut § 126 2021-06-08
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Monica Samuelsson (S), Johnny Sundling (S), Dennis Ljunggren (S), Krister
Bergenhus (S) och Lena Orstadius (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas
verksamhetsplan med budget.
Robert Jansson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas verksamhetsplan
med budget.
Sven Engdahl (V), Christer Pålsson (V) och Birgitta Andersson (V) yrkar bifall
till Vänsterpartiets verksamhetsplan med budget.
Sune Rydén (KD) yrkar bifall till Koalitionens verksamhetsplan med budget.
Lars Kopp (M) yrkar för Moderaternas räkning bifall till Koalitionens
verksamhetsplan med budget.
Jessika Loftbring (C) yrkar för Centerpartiets räkning bifall till Koalitionens
verksamhetsplan med budget.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

Stefan Ekwing (L) yrkar för Liberalernas räkning bifall till Koalitionens
verksamhetsplan med budget.
Renée Palmnäs (FIA) yrkar för Framtid i Ales räkning bifall till Koalitionens
verksamhetsplan med budget.
Sonny Landerberg (MP) yrkar bifall till Koalitionens verksamhetsplan med
budget.
Dennis Ljunggren (S) gör följande tilläggsyrkande:
Ale kommuns samtliga sektorer ska arbeta för att skapa förutsättningar för att
ge flertalet av ungdomar födda 2005-2006 feriearbete under sommaren 2022.
Monica Samuelsson (S) tillstyrker Dennis Ljunggrens (S) tilläggsyrkande.
Mikael Berglund (M) yrkar avslag på Dennis Ljunggrens (S) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på de olika förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Votering begärs. Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag utgör
huvudförslag. Innan voteringen kan genomföras så måste kommunfullmäktige
besluta om ett motförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels Socialdemokraternas förslag, dels på
Sverigedemokraternas förslag och dels på Vänsterpartiets förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Socialdemokraternas förslag.
Omröstning
Votering begärs. Ordförande meddelar att Socialdemokraternas förslag utgör
första förslag till huvudförslag. Innan voteringen kan genomföras så måste
kommunfullmäktige besluta om ett motförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition dels på Sverigedemokraternas och dels på
Vänsterpartiets förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Sverigedemokraternas förslag.
Reservation
Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

Omröstningsresultat
Följande omröstningsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag.
Nej-röst för bifall till Sverigedemokraternas förslag.
Med 17 ja-röster mot 9 nej-röster och 23 som avstår beslutar
kommunfullmäktige att förslag från Socialdemokraterna utgör motförslag till
huvudförslaget.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja

Nej

Avstår

Mikael Berglund (M)

X

Oliver Andersson (M)

X

Susanna Mouvitz (M)

X

Anna Löfgren
Silversparre (M)

X

Henrik Fogelklou (M)

X

Lars Kopp (M)

X

Lennarth Nilsson (M)

X

Kajsa Nilsson (M)

X

Dan Björk (M)

X

Maj Holmström

X

Erik Liljeberg (M)

X

Lennarth Dahl (C)

X

Åke Niklasson (C)

X

Jessika Loftbring (C)

X

Stefan Ekwing (L)

X

Eva Lans Samuelsson
(L)

X

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

Sune Rydén (KD)

X

Jenny Sandkvist (MP)

X

Sonny Landerberg (MP)

X

Tyrone Hansson (FiA)

X

Brita Karlsson (FIA)

X

Renée Palmnäs (FIA)

X

Paula Örn (S)

X

Krister Bergenhus (S)

X

Monica Samuelsson (S)

X

Johnny Sundling (S)

X

Ann Lundgren (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Lena Orstadius (S)

X

Rolf Gustavsson (S)

X

Catharina Eliasson (S)

X

Johan Nordin (S)

X

Ingrid Inhammar (S)

X

Elaine Björkman (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Lisa Gustafsson (S)

X

Sven Engdahl (V)

X

Christer Pålsson (V)

X

Birgitta Andersson (V)

X

Robert Jansson (SD)

Justerandes sign.

X

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

Rune Karlsson (SD)

X

Kennet Sandow (SD)

X

Ronny Alm (SD)

X

Marita Henriksson (SD)

X

Alexis Tranmarker (SD)

X

Rainer Andreasson (SD)

X

Anna-Karin Axelsson
(SD)

X

Sven Nicolaisen (-)

X

Claes-Anders Bengtsson
(KD)
Summa

X
17

9

23

Reservation
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Omröstningsresultat
Följande omröstningsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag.
Med 23 ja-röster mot 13 nej-röster och 13 som avstår beslutar
kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja

Mikael Berglund (M)

X

Oliver Andersson (M)

X

Susanna Mouvitz (M)

X

Anna Löfgren
Silversparre (M)

X

Justerandes sign.

Nej

Utdragsbestyrkande

Avstår
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

Henrik Fogelklou (M)

X

Lars Kopp (M)

X

Lennarth Nilsson (M)

X

Kajsa Nilsson (M)

X

Dan Björk (M)

X

Maj Holmström

X

Erik Liljeberg (M)

X

Lennarth Dahl (C)

X

Åke Niklasson (C)

X

Jessika Loftbring (C)

X

Stefan Ekwing (L)

X

Eva Lans Samuelsson
(L)

X

Sune Rydén (KD)

X

Jenny Sandkvist (MP)

X

Sonny Landerberg (MP)

X

Tyrone Hansson (FiA)

X

Brita Karlsson (FIA)

X

Renée Palmnäs (FIA)

X

Paula Örn (S)

X

Krister Bergenhus (S)

X

Monica Samuelsson (S)

X

Johnny Sundling (S)

X

Ann Lundgren (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

Lena Orstadius (S)

X

Rolf Gustavsson (S)

X

Catharina Eliasson (S)

X

Johan Nordin (S)

X

Ingrid Inhammar (S)

X

Elaine Björkman (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Lisa Gustafsson (S)

X

Sven Engdahl (V)

X

Christer Pålsson (V)

X

Birgitta Andersson (V)

X

Robert Jansson (SD)

X

Rune Karlsson (SD)

X

Kennet Sandow (SD)

X

Ronny Alm (SD)

X

Marita Henriksson (SD)

X

Alexis Tranmarker (SD)

X

Rainer Andreasson (SD)

X

Anna-Karin Axelsson
(SD)

X

Sven Nicolaisen (-)

X

Claes-Anders Bengtsson
(KD)

X

Summa

23

Justerandes sign.

13

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Dennis Ljunggrens (S) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Omröstningsresultat
Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:
Ja-röst för avslag till Dennis Ljunggrens (S) yrkande.
Nej-röst för bifall till Dennis Ljunggrens (S) yrkande.
Med 23 ja-röster mot 14 nej-röster och 12 som avstår beslutar
kommunfullmäktige att avslå Dennis Ljunggrens (S) yrkande.
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Ja

Mikael Berglund (M)

X

Oliver Andersson (M)

X

Susanna Mouvitz (M)

X

Anna Löfgren
Silversparre (M)

X

Henrik Fogelklou (M)

X

Lars Kopp (M)

X

Lennarth Nilsson (M)

X

Kajsa Nilsson (M)

X

Dan Björk (M)

X

Maj Holmström

X

Erik Liljeberg (M)

X

Lennarth Dahl (C)

X

Åke Niklasson (C)

X

Justerandes sign.

Nej

Utdragsbestyrkande

Avstår
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Jessika Loftbring (C)

X

Stefan Ekwing (L)

X

Eva Lans Samuelsson
(L)

X

Sune Rydén (KD)

X

Jenny Sandkvist (MP)

X

Sonny Landerberg (MP)

X

Tyrone Hansson (FiA)

X

Brita Karlsson (FIA)

X

Renée Palmnäs (FIA)

X

Paula Örn (S)

X

Krister Bergenhus (S)

X

Monica Samuelsson (S)

X

Johnny Sundling (S)

X

Ann Lundgren (S)

X

Dennis Ljunggren (S)

X

Lena Orstadius (S)

X

Rolf Gustavsson (S)

X

Catharina Eliasson (S)

X

Johan Nordin (S)

X

Ingrid Inhammar (S)

X

Elaine Björkman (S)

X

Klas Karlsson (S)

X

Lisa Gustafsson (S)

X

Sven Engdahl (V)

X

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

Christer Pålsson (V)

X

Birgitta Andersson (V)

X

Robert Jansson (SD)

X

Rune Karlsson (SD)

X

Kennet Sandow (SD)

X

Ronny Alm (SD)

X

Marita Henriksson (SD)

X

Alexis Tranmarker (SD)

X

Rainer Andreasson (SD)

X

Anna-Karin Axelsson
(SD)

X

Sven Nicolaisen (-)

X

Claes-Anders Bengtsson
(KD)

X

Summa

23

14

12

Reservation
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för
Dennis Ljunggrens (S) yrkande.
Reservation
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet i sin helhet.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Samtliga sektorchefer
För kännedom

Förvaltningsledningen
Samtliga nämnder och styrelser

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

KF § 165

Dnr KS.2021.171

Policy kommunikation, service och bemötande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för kommunikation, service och
bemötande.
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunikationspolicy 1998-10-21,
kommunikationspolicy för nämnder och bolag i koncernen Ale.
Sammanfattning
Sektor kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag på övergripande "Policy för
kommunikation, service och bemötande".
Tidigare kommunikationspolicy behöver uppdateras för att motsvara
nuvarande krav och arbetssätt och förslag till uppdatering finns därför. Ny
policy som även innefattar delar kring service och bemötande utgår från
upplevelsen ur ett invånar- och brukarperspektiv.
Kommunen har tidigare saknat en helhetssyn på service och bemötande och
vilka förhållningssätt som ska gälla. Genom denna policy kommer kommunen
ha en övergripande policy som ger medarbetarna stöd i dessa frågor.
Denna policy kommer att ersätta nuvarande "Kommunikationspolicy för
nämnder och bolag i koncernen Ale".
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-17
Policy för kommunikation, service och bemötande
Kommunstyrelsens beslut § 123 2021-06-08
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunikationschef
Författningssamlingen
För kännedom

Förvaltningsledningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

KF § 166

Dnr KS.2021.192

Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka förslaget om reviderat ägardirektiv
för Gryaab AB.
Sammanfattning
Ärendet har initierats från Göteborgs Stadshus AB och avser förslag till nytt
ägardirektiv för Gryaab AB.
Förslag till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande
”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt
nuvarande specifika ägardirektiv för Grefab. Förslag till ägardirektiv har som
utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som kommunfullmäktige i
Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen vilka
anpassats till unika förhållanden, till exempel ägarstruktur, i de regionala
bolagen.
Parallellt har lagstiftningen utvecklats, exempelvis har kraven på uppsikt
förstärkts i kommunallagen. Ägarrådet konstaterade behov av att aktualisera
styrdokumenten och hanteringen med målet att systematisera arbetet och i
arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl för respektive bolag som för ägandet.
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att
underlätta för och aktualisera förutsättningarna för delägarnas
kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av
de gemensamt ägda verksamheterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-02
Protokollsutdrag från Göteborgs stadshus AB
Kommunstyrelsens beslut § 127 2021-06-08
Beslutsunderlag: Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB, inklusive bilagor
listade nedan:
1. Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (nu gällande från
2010)
2. Ägardirektiv Gryaab AB (nu gällande)
3. Förslag nytt ägardirektiv Gryaab AB
4. Tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Gryaab AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Göteborgs Stadshus AB
För kännedom

Kanslichef
Utvecklingsledare, kansliavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

KF § 167

Dnr KS.2021.191

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och
Renova Miljö AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka förslaget om reviderat ägardirektiv
för Renova AB och Renova Miljö AB.

Sammanfattning
Ärendet har initierats från Göteborgs Stadshus AB och avser förslag till nytt
ägardirektiv för bolagen Renova AB och Renova Miljö AB.
Förslag till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande
”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt
nuvarande specifika ägardirektiv för Grefab. Förslag till ägardirektiv har som
utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som kommunfullmäktige i
Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen vilka
anpassats till unika förhållanden, till exempel ägarstruktur, i de regionala
bolagen.
Parallellt har lagstiftningen utvecklats, exempelvis har kraven på uppsikt
förstärkts i kommunallagen. Ägarrådet konstaterade behov av att aktualisera
styrdokumenten och hanteringen med målet att systematisera arbetet och i
arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl för respektive bolag som för ägandet.
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att
underlätta för och aktualisera förutsättningarna för delägarnas
kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av
de gemensamt ägda verksamheterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-02
Protokollsutdrag: Revidering av ägardirektiv Renova och Miljö
Beslutsunderlag: Revidering av ägardirektiv för Renova AB samt Renova Mijö
AB inklusive bilaga 1 Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och
Grefab, bilaga 2 Ägardirektiv för Renova-koncernen, bilaga 3 Ägardirektiv för
Renova AB/Renova Miljö AB och bilaga 4 Tablell med förändringar Kapitel 2
- specifikt för Renova AB/Renova Miljö AB
Kommunstyrelsens beslut § 128 2021-06-08

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Stadshus AB
För kännedom

Kanslichef
Utvecklingsledare, kansliavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

KF § 168

Dnr KS.2021.193

Revidering av ägardirektiv för Grefab
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka förslaget om reviderat ägardirektiv för
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab).
Sammanfattning
Ärendet har initierats från Göteborgs Stadshus AB och avser förslag till nytt
ägardirektiv för Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab).
Förslag till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande
”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt
nuvarande specifika ägardirektiv för Grefab. Förslag till ägardirektiv har som
utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som kommunfullmäktige i
Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen vilka
anpassats till unika förhållanden, till exempel ägarstruktur, i de regionala
bolagen. Parallellt har lagstiftningen utvecklats, exempelvis har kraven på
uppsikt förstärkts i kommunallagen.
Ägarrådet konstaterade behov av att aktualisera styrdokumenten och
hanteringen med målet att systematisera arbetet och i arbetet tydliggöra ansvar
och roller såväl för respektive bolag som för ägandet.
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att
underlätta för och aktualisera förutsättningarna för delägarnas
kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av
de gemensamt ägda verksamheterna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 129 2021-06-08
Tjänsteutlåtande, 2021-05-20
Protokollsutdrag från Göteborgs stadshus AB
Beslutsunderlag: Revidering av ägardirektiv för Grefab, inklusive bilagor
listade nedan:
1. Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (nu gällande från
2010)
2. Ägardirektiv Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (nu gällande)
3. Förslag nytt ägardirektiv Göteborgsregionens Fritidshamnar AB Grefab
4. Tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Grefab

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Stadshus AB
För kännedom

Avdelningschef kansli och säkerhet
Utvecklingsledare Avdelning kansli och säkerhet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

KF § 169

Dnr KS.2021.214

Tilläggsäskande av investeringsmedel för VAledningar Älvängen-Nödinge inklusive uppgradering
för framtida VA-försörjning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsbelopp på 200 mkr, vilket
är en ökning med 19 mkr mot redan av kommunfullmäktige beslutad
investering, för 1 st. överföringsledning för spillvatten från Älvängen till
Nödinge C inklusive 3 st huvudpumpstationer i Älvängen, Nol och Nödinge
samt 1 st. överföringsledning för spillvatten från Nödinge C till Stora Viken för
säkerställande av Ale kommuns framtida expansion.
Kommunfullmäktige beviljar investeringsbelopp på 50 mkr, vilket är en ökning
med 5 mkr mot redan av kommunfullmäktige beslutad investering, för 1 st.
överföringsledning för vatten från Stora Viken via Nödinge C. till Älvängen.
Sammanfattning
Ale kommun måste, utifrån ett föreläggande från Länsstyrelsen, komplettera
Älvängens reningsverk med ett kvävereningssteg senast 2025-01-01.
Alternativet är att lägga ner reningsverket och pumpa avloppsvattnet till
Nödinge för vidare avledning till Ryaverket. Länsstyrelsens åläggande på
reningsverket i Älvängen innebär att någon form av investering måste göras för
att säkra avloppsvattenförsörjningen i Älvängen/norra Ale.
Vidare står Ale kommun inför en stor expansion. År 2050 kan
befolkningsmängden komma att uppgå till ca 50 000 invånare, dvs en ökning
med nästan 20 000 personer från nuvarande invånarantal. Att långsiktigt
framtidssäkra VA-försörjningen för en växande kommun är avgörande för att
möjliggöra kommunens planerade befolkningsökning.
I bifogat "PM Beslutsunderlag Ale kommun överföringsledning 2021-02-25"
beskrivs hela ärendet, projektet och investeringen mer i detalj.
Tjänstemannagruppen har i dialog med samhällsbyggnadsnämnden och i
kostnadskalkylen pekat ut det alternativ som bedömts vara mest
kostnadseffektivt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-12
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-31
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2021-03-02
PM Beslutsunderlag Ale kommun överföringsledning 2021-02-25
Beslut Länsstyrelsen 2020-09-10: Ändring av villkor i tillstånd till Älvängens
reningsverk
Inriktningsbeslut SBN 2015-05-21: Ledningsdragning mm. SBN 2015.114
Beslut Länsstyrelsen 2014-02-28: Slutliga villkor i tillstånd enligt Miljöbalken
för avloppsreningsverk Älvängen, Ale kommun
Kommunstyrelsens beslut § 130 2021-06-08
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Samhällsbyggnadsnämnden
För kännedom

Ekonomichef
Budgetcontroller

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

KF § 170

Dnr KS-SOU.2020.512

Reviderade riktlinjer för intern kontroll
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Policy för intern kontroll, Ale kommun
(KS0006/08), fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-25 upphör att gälla
den 31 december 2021.
Sammanfattning
Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att
undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska således bidra till
att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och
säkert med invånarnas bästa för ögonen.
Riktlinjerna för intern kontroll syftar till att säkerställa att nämnderna och
styrelserna upprätthåller en tillräcklig god intern kontroll. Detta innebär att
nämnder och styrelser med en rimlig grad av säkerhet ska se till att följande
mål uppnås:
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Det innebär bland annat att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet
samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till
fastställda mål.
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.

Kommunstyrelsen, nämnder, styrelser och verksamhetsansvariga ska ha
tillgång till korrekt ekonomisk redovisning samt relevant och rättvisande
information om verksamheterna.
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer.

För närvarande har Ale kommun en Policy för intern kontroll (KS0006/08),
som antogs av kommunfullmäktige 2008-02-25. Sedan februari 2014 finns
också riktlinjer för intern styrning och kontroll i Ale kommun (KS0228/13),
fastställd av kommunstyrelsen 2014-01-14.
Förvaltningen bedömer att det inte behövs två styrdokument för intern kontroll
i Ale kommun eftersom Kommunallagen (2017:725) slår fast kommunens
ansvar för att det upprätthålls en tillräckligt god intern kontroll (6 kap § 6 ).
Riktlinjer för intern kontroll reglerar ansvaret för intern kontroll och hur
arbetet med intern kontroll ska utformas i Ale kommun.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

Vidare anser förvaltningen att de reviderade riktlinjerna är enklare att förstå,
tydligare och mer stringent än de tidigare gällande riktlinjerna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 133 2021-06-08
Reviderade riktlinjer för intern kontroll i Ale kommun
Riktlinjer för intern styrning och kontroll i Ale kommun (2014-01-14)
Policy för intern kontroll i Ale kommun (2008-02-25)
Tjänsteutlåtande, 2021-05-03
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Avdelningschef SoU
Utvecklingsledare
Avdelningschef KoS
Författningssamlingen
För kännedom

Samtliga nämnder
Samtliga sektorchefer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

KF § 171

Dnr KS.2020.523

Återrapportering av Aleförslag för perioden augusti
2019 till och med december 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Aleförslaget infördes i augusti 2019 och är en möjlighet för personer boende i
Ale eller som har någon anknytning till Ale kommun att lämna ett förslag på
hur Ale kan utvecklas och förbättras.
Aleförslagen har skapat engagemang hos kommunens invånare och bedöms
vara en uppskattad och känd väg att inkomma med förslag till kommunen.
Av de Aleförslag som hanterats av nämnd är enbart ett förslag godkänt, övriga
har avslagits.
En återkommande anledning till avslag är att ekonomiska förutsättningar
saknas.
Det bedöms föreligga utvecklingsmöjligheter i nämndernas förmåga att möta
upp förslagens genomförande. Bland annat har nämnderna möjlighet att
prioritera om i budget för att finansiera ett förslag som nämnden i grunden
ställer sig positiva till.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-02
Sammanställning över inkomna Aleförslag 2019-2020
Kommunstyrelsens beslut § 138 2021-06-08
Beslutet skickas till
För kännedom

Utvecklingsledare, kanslivadelningen
Kontaktcenterchef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

KF § 172

Dnr KS.2021.314

Återstart av föreningslivet i Ale
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att
återstarta föreningslivet för målgruppen 0-100 år.
Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden får göra ett
underskott 2021 med upp till 1 miljon kronor med avseende på återstarten av
föreningslivet.
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att
genomföra återstarten av föreningslivet gemensamt med föreningarna, ales
företag och civilsamhället.
Sammanfattning
Mikael Berglund (M) väcker ett initiativärende i enlighet med kommunallagen
kap 4 § 20, genom att 2021-06-07 överlämna följande skrivelse inför
kommunstyrelsens sammanträde den 8 juni 2021:
Under det gångna året har föreningslivet haft stora utmaningar med anledning
av pandemin. Det har inte varit möjligt att genomföra de vanliga aktiviteterna
som genererar intäkter till föreningarna. Flera föreningar ser också
medlemstapp samt avhopp från ledare och tränare.
Föreningarna bidrar till en aktiv och meningsfull fritid för alla åldrar, deras
verksamhet är ovärderlig för oss som kommun och kan inte ersättas med
kommunal drift. Aktiviteterna som föreningarna genomför bidrar till en bättre
folkhälsa genom så väl fysisk aktivitet som de sociala mötena.
Vi vill med detta initiativärende skapa förutsättningar för kultur- och
fritidsnämnden att tillsammans med föreningarna återstarta verksamheterna
genom att få fler alebor att hitta tillbaka till aktiviteterna.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Mikael Berglund (M) inkommen 2021-06-07
Kommunstyrelsens protokoll § 113 2021-06-08
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

KF § 173

Dnr KS.2021.5

Redovisning av underättelser och beslut
Beslut
Kommunfullmäktige noterar redovisade underättelser och beslut.
Sammanfattning
Följande underrättelser och beslut har inkommit under perioden 2020-05-08-2021-06-10:
Inkommet mejl 2021-05-19
Motion från Johan Nordin (S) avseende enkelt avhjälpta medel

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21

KF § 174

Dnr KS-EKO.2021.329

Tilläggsyrkande om utökad investeringsram för LSSboende Nol
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka tidigare beslutad investeringsram om
42,5 Mkr med 16,5 Mkr till totalt 59,0 Mkr för byggnation av LSS-boende vid
Folketshusvägen Nol.
Sammanfattning
Sektor socialtjänst har ett stort behov av boendeplatser inom LSS. För att
tillgodose detta behov har sektorn gjort bedömningen att ett nytt boende per år
behöver byggas under kommande tioårsperiod. Under sommaren 2021
färdigställs ett boende i Skepplanda och ytterligare ett planeras i Surte. För att
fortsatt följa planeringen har ett nytt boende i Nol projekterats under 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-17
Tjänsteutlåtande från sektor service
Totalkalkyl LSS NOL 2021-04-07
Servicenämndens beslut § 39 2021-04-27
Socialnämndens beslut § 33 2021-04-29
Tjänsteutlåtande från sektor socialtjänst 2021-04-08
Presentation LSS Nol
Kommunstyrelsens beslut § 151 2021-06-21
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Servicenämnden
För kännedom

Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

