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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

Plats och tid

Lokal Vimur och via bild- och ljudöverföring kl. 08:3015:05
Ajournering: 11:00-13:00 och 14:43-14:46

Beslutande på plats i
lokalen

Mikael Berglund (M), ordförande
Monica Samuelsson (S)

Beslutande via bildoch ljudöverföring

Lena Orstadius (S)
Christina Oskarsson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Dan Björk (M)
Henrik Fogelklou (M)
Åke Niklasson (C) tjg Stefan Ekwing (L)
Sune Rydén (KD)
Sven Engdahl (V)
Renée Palmnäs (FiA)
Robert Jansson (SD)
Jörgen Sundén (SD) tjg Alexis Tranmarker (SD)

Närvarande
ersättare via bild- och
ljudöverföring

Johnny Sundling (S)
Johan Nordin (S)
Oliver Andersson (M)
Geo De Maré (MP)
Staffan Andersson (KD) §§ 114-121
Birgitta Andersson (V)

Övriga närvarande på
plats i lokalen

Amra Muminhodzic, kommunsekreterare

Utses att justera

Monica Samuelsson

Justeringens plats
och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2021-06-10

Paragrafer

§§ 114 - 149

Underskrifter

Sekreterare
Amra Muminhodzic
Ordförande
Mikael Berglund
Justerande
Monica Samuelsson
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

Övriga närvarande via Maria Reinholdsson, kommunchef
bild- och ljudöverföring Daniela Ölmunger, avdelningschef

§ 116
Maria Sexton, strategisk samhällsplanerare § 116
Gunnel Borgström, enhetschef VA § 117
Mattias Mossberg, verksamhetschef § 117
Martin Palm, tillförordnad ekonomichef § 117
Malin Olsson, HR-chef § 118
Julia Widbom, utvecklingsledare § 119
Maria Palm, utvecklingsledare § 120

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-08

Tillkännages från och med

2021-06-11

Tillkännages till och med

2021-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Intygar

Amra Muminhodzic

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

3(55)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

Innehåll

KS § 114 Fastställande av föredragningslista

7

KS § 115 Medgivande av närvarorätt

8

KS § 116 Information om ärendet översiktsplan för Ale
kommun - Ale ÖP 2021, utställningshandling

9

KS § 117 Information om ärendet tilläggsäskande av
investeringsmedel för VA-ledningar ÄlvängenNödinge inklusive uppgradering för framtida VAförsörjning

10

KS § 118 Information om ärendet riktlinje för
kompetensförsörjning

11

KS § 119 Information om ärendet uppföljning gemensam
verksamhet social hållbarhet och folkhälsa 2017 2020

12

KS § 120 Information om ärendet lokalprogram för
kommunens hus

13

KS § 121 Kommunchefen informerar

14

KS § 122 Förslag på kick-off för den kommunala
organisationen

15

KS § 123 Policy kommunikation, service och bemötande

16

KS § 124 Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld
och förtryck
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

17 - 18
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 125 Äskande av medel för fördjupad översiktsplan

19

KS § 126 Budget och verksamhetsplan Ale kommun 20222025

20 - 21

KS § 127 Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB

22 - 23

KS § 128 Revidering av ägardirektiv för Renova AB och
Renova Miljö AB

24 - 25

KS § 129 Revidering av ägardirektiv för Grefab

26 - 27

KS § 130 Tilläggsäskande av investeringsmedel för VAledningar Älvängen-Nödinge inklusive
uppgradering för framtida VA-försörjning

28 - 29

KS § 131 Översiktsplan för Ale kommun – Ale ÖP 2021,
utställningshandling

30 - 31

KS § 132 Lokaliseringsstudie för verksamhetsmark och
jordbruksmarksvärdering

KS § 133 Reviderade riktlinjer för intern kontroll

32

33 - 34

KS § 134 Revidering av riktlinje för styrdokument

35

KS § 135 Riktlinje för kompetensförsörjning

36

KS § 136 Återrapportering av laddinfrastrukturprogram

37 - 38

KS § 137 Återrapportering av heltid som norm

39 - 40

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 138 Återrapportering av Aleförslag för perioden augusti
2019 till och med december 2020

41

KS § 139 Remiss av landsbygdsprogram

42

KS § 140 Val av ny ledamot till kommunstyrelsens
arbetsutskott

43

KS § 141 Uppföljning gemensam verksamhet social
hållbarhet och folkhälsa 2017 - 2020

44 - 45

KS § 142 Arvode i enlighet arvodesbestämmelserna, 3.1.3 9
stycket, avseende justering av arvode vid 40 procent

46 - 47

KS § 143 Delegeringsordning för kommunstyrelsen

48 - 49

KS § 144 Uppsägning av 1994 års avtal avseende
Medborgarhuset

50 - 51

KS § 145 Lokalprogram för kommunens hus

52

KS § 146 Yttrande till Göteborgregionens bristlista för
infrastruktur

53

KS § 147 Begäran från samhällsbyggnadsnämnden avseende
omprioritering av investeringsbudget avseende
medel till Nödinge centrum

54

KS § 148 Anmälan av delegeringsbeslut

55

KS § 149 Redovisning av underättelser och beslut

56

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 114

Dnr KS.2021.3

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med tillägg av de ärenden som
lades till på dagordningen efter kallelsens publicering.
Sammanfattning
Följande ärende lades till på dagordningen efter kallelsens publicering:
Medgivande av närvarorätt
Initiativärende från Mikael Berglund (M) avseende återstart av föreningslivet i Ale
Förslag på kick-off för den kommunala organisationen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 115

Dnr KS.2021.29

Medgivande av närvarorätt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medge strategisk samhällsplanerare Maria Sexton
närvarorätt vid dagens sammanträde.
Sammanfattning
Ordförande Mikael Berglund (M) föreslår att strategisk samhällsplanerare Maria
Sexton medges närvarorätt vid dagens sammanträde.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 116

Dnr KS.2020.423

Information om ärendet översiktsplan för Ale kommun
- Ale ÖP 2021, utställningshandling
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Avdelningschef Daniela Ölmunger informerar om ärendet översiktsplan för Ale
kommun - Ale ÖP 2021, utställningshandling.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 117

Dnr KS.2021.214

Information om ärendet tilläggsäskande av
investeringsmedel för VA-ledningar ÄlvängenNödinge inklusive uppgradering för framtida VAförsörjning
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Tillförordnad ekonomichef Martin Palm, enhetschef VA Gunnel Borgström och
verksamhetschef Mattias Mossberg informerar om ärendet tilläggsäskande av
investeringsmedel för VA-ledningar Älvängen-Nödinge inklusive uppgradering
för framtida VA-försörjning.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 118

Dnr KS-HR.2021.272

Information om ärendet riktlinje för
kompetensförsörjning
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
HR-chef Malin Olsson informerar om ärendet riktlinje för kompetensförsörjning.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 119

Dnr KS-SOU.2020.440

Information om ärendet uppföljning gemensam
verksamhet social hållbarhet och folkhälsa 2017 2020
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Utvecklingsledare Julia Widbom informeraar om ärendet uppföljning gemensam
verksamhet social hållbarhet och folkhälsa 2017-2020.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 120

Dnr KS-SOU.2021.278

Information om ärendet lokalprogram för kommunens
hus
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Utvecklingsledare Maria Palm informerar om ärendet lokalprogram för
kommunens hus.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 121

Dnr KS.2021.8

Kommunchefen informerar
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Kommunchef Maria Reinholdsson informerar om coronasituationen i kommunen
och om skattefrigåva.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 122

Dnr KS.2021.320

Förslag på kick-off för den kommunala organisationen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att utreda och
komma med förslag på kick-off för den kommunala organisationen efter
pandemin och återkoppla detta till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sammanfattning
Under dagens sammanträde lyfts frågan om att nyttja 2021 års undantag avseende
förmånsbeskattning avseende gåvor. Kommunstyrelsen enas om att undersöka
möjligheten för att ha kick-off för den kommunala organisationen efter
pandemin.
Yrkande
Ordförande Mikael Berglund (M) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att
utreda och komma med förslag på kick-off för den kommunala organisationen
efter pandemin och återkoppla detta till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunchefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 123

Dnr KS.2021.171

Policy kommunikation, service och bemötande
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta policy för
kommunikation, service och bemötande.
Kommunstyrelsen föreslår att 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
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunikationschef
Författningssamlingen
För kännedom

Förvaltningsledningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 124

Dnr KS-SÄK.2021.126

Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld
och förtryck
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med uppdraget att revidera
punkt nummer 3 under rubriken 5.2. Flickor - specifika varningstecken samt att
texten under 3. Vem omfattas av handlingsplanen ändras till: Denna handlingsplan
riktar sig till kommunens samtliga nämnder och dess kommunala bolag.
Sammanfattning
Handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterad våld och förtryck för Ale kommun
ska bidra i att utveckla och stärka kommunens arbete mot hedersrelaterat våld
och förtryck och tillgodose alla Alebors, särskilt barn och ungas, rätt till ett liv fritt
från våld och förtryck.
Denna handlingsplan riktar sig till socialnämnden, Utbildningsnämnden, kulturoch fritidsnämnden och Alebyggen AB. Den ska vara ett konkret verktyg för att
upptäcka och agera vid tecken på hedersproblematik. Genom kunskap och tidiga
insatser när problem uppstår, eller är på väg att kunna hända samt genom att
erbjuda snabbt och adekvat stöd till de utsatta och ta ett samlat grepp om
problematiken.
Genom att:
●

göra personal medvetna om tecken på hedersrelaterat våld och förtryck

●

skapa rutin för att upptäcka utsatthet för hedersvåld och förtryck och agera

●

ge handlingsberedskap i akuta situationer

●

tydliggöra ansvar

Handlingsplanen ska revideras löpande efter behov.
Samverkansforumet för barn, unga och familj, tidiga samordnade insatser-plattformen
(TSI) ansvarar för styrdokumentets förvaltning
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-22
Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och fötryck

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att ärendet återremitteras med uppdraget att revidera
punkt nummer 3 under rubriken 5.2. Flickor - specifika varningstecken.
Dennis Ljunggren (S) yrkar att ärendet återremitteras med uppdraget att texten
under rubriken 3. Vem omfattas av handlingsplanen ändras till:
Denna handlingsplan riktar sig till kommunens samtliga nämnder och dess
kommunala bolag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget återremissyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på Dennis Ljunggrens (S) återremissyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Handläggare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 125

Dnr KS.2021.215

Äskande av medel för fördjupad översiktsplan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att 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.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att äskade medel 3
000 mkr 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
Beslutet skickas till
För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden
Sektorschef på samhällsbyggnad
Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 126

Dnr KS-SOU.2021.264

Budget och verksamhetsplan Ale kommun 2022-2025
Beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Moderata
samlingspartiets, Kristdemokraternas, Centerpartiets, Liberalernas,
Miljöpartiet de grönas och Framtid i Ales verksamhetsplan och budget för
åren 2022-2025 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget,
exploateringsplan och investeringsbudget för 2022.
2. Kommunstyrelsen föreslår att 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. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
kommunens utdebitering för år 2022 ska vara 21,87 kr per skattekrona.
4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger nämnderna
möjlighet att göra omdisponeringar om upp till en miljon kronor inom sin
totala investeringsbudget 2022 efter godkännande av kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen föreslår att 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. Kommunstyrelsen föreslår att 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. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reserverade
medel för framtida pensioner ”återlånas” för att begränsa den externa
låneskulden.
8. Kommunstyrelsen föreslår att 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.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

9. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd
för år 2022 ska utbetalas i enlighet med antagna bestämmelser om
kommunalt partistöd i Ale kommun.
10. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att de
strategiska mål som är antagna i budgeten även gäller de helägda
kommunala bolagen där så är tillämpligt.
Deltagande i beslut
Socialdemokraternas ledamöter, Vänsterpartiets ledamot och
Sverigedemokraterans ledamöter deltar inte i beslutet.
Sammanfattning
Förslaget till verksamhetsplan och budget för åren 2022-2025 som föreligger
enligt bilagor bygger på inkommit budgetförslag från Moderata samlingspartiet,
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna och Framtid i
Ale, kallad Koalitionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-24
Budget och verksamhetsplan 2022-2025
Förhandlingsprotokoll 2021-05-27
Lärarförbundets protokollsanteckning 2021-05-27
Lärarnas Riksförbunds kommentar till budget 2022
Informationsprotokoll 2021-05-20
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Samtliga sektorchefer
För kännedom

Förvaltningsledningen
Samtliga nämnder och styrelser

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 127

Dnr KS.2021.192

Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att 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
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
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Göteborgs Stadshus AB
För kännedom

Kanslichef
Utvecklingsledare, kansliavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 128

Dnr KS.2021.191

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och
Renova Miljö AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att 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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

24(55)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Stadshus AB
För kännedom

Kanslichef
Utvecklingsledare, kansliavdelningen

Justerandes sign.
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KS § 129

Dnr KS.2021.193

Revidering av ägardirektiv för Grefab
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att 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
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.
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Beslutet skickas till
För vidare hantering

Stadshus AB
För kännedom

Avdelningschef kansli och säkerhet
Utvecklingsledare Avdelning kansli och säkerhet

Justerandes sign.
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KS § 130

Dnr KS.2021.214

Tilläggsäskande av investeringsmedel för VAledningar Älvängen-Nödinge inklusive uppgradering
för framtida VA-försörjning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att 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.
Kommunstyrelsen föreslår att 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.

Justerandes sign.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-12
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-31
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
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Samhällsbyggnadsnämnden
För kännedom

Ekonomichef
Budgetcontroller

Justerandes sign.
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KS § 131

Dnr KS.2020.423

Översiktsplan för Ale kommun – Ale ÖP 2021,
utställningshandling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt 3 kap 12 § plan- och bygglagen i sin lydelse före
den 1 april 2020 att förslaget till ”Översiktsplan för Ale kommun – Ale ÖP 2021”
ställs ut under perioden 20 juni 2021 till och med 21 augusti 2021.
Sammanfattning
Sektor kommunstyrelsen har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört samråd
för ”Översiktsplan för Ale kommun – Ale ÖP 2021”. Sammanfattningsvis
bedöms de över 400 synpunkter som framförts och kommenterats i
samrådsskedet, vara av stort värde och har i möjlig mån tillvaratagits i det fortsatta
översiktsplanearbetet.
Under nästa fas av framtagandet av ny översiktsplan för Ale kommun ska
planförslaget ställas ut under 2 månader så att intressenter bereds ny möjlighet att
kommentera planförslaget. Planförslaget som är digitalt hålls tillgängligt förutom i
digital format på kommunhuset i Nödinge. Dessutom bjuds allmänheten in till
digitala träffar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-28
Samrådsredogörelse
Utställningshandling Ale Översiktsplan 2021
Miljökonsekvensbeskrivning maj 2021
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-04-14
Yrkande
Robert Jansson (SD) gör följande tilläggsyrkande för Sverigedemokraternas
räkning:
Att en central/huvudort pekas ut i översiktsplan för Ale kommun och att detta är Älvängen.
Monica Samuelsson (S), Dennis Ljunggren (S), Henrik Fogelklou (M), Åke
Niklasson (C) och Sven Engdahl (V) yrkar avslag på Robert Janssons (SD)
tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Justerandes sign.
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Ordförande ställer proposition på Robert Janssons (SD) yrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Reservation
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Strategisk chef
Kommunikationschef
För kännedom

Sektorchef samhällsbyggnad

Justerandes sign.
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KS § 132

Dnr KS-SOU.2021.248

Lokaliseringsstudie för verksamhetsmark och
jordbruksmarksvärdering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra en
lokaliseringsstudie för verksamhetsmark som inkluderar en värdering av befintlig
jordbruksmark.
Sammanfattning
Under 2021 ska nytt förslag till översiktsplan för Ale kommun antas av
kommunfullmäktige. Under dialoger med olika företrädare för samhällsintressen
har behovet av verksamhetsmark lyfts upp. I förslaget till ny översiktsplan ska
kommunen växa för att kring 2050 vara ca 50 000 invånare mot dagens 32 000.
För att stödja en hållbar utveckling finns ett behov av att skapa förutsättningar för
en växande lokal arbetsmarknad med olika branscher och olika typer av arbeten
som utvecklas i takt med att befolkningen växer. En lokaliseringsstudie för
verksamhetsmark kan ge bättre planeringsförutsättningar för en tillväxt där
arbetsmarknadsutvecklingen sker i samklang med befolkningstillväxten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-10
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Avdelningschef SOU
För kännedom

Sektorchef samhällsbyggnad

Justerandes sign.
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KS § 133

Dnr KS-SOU.2020.512

Reviderade riktlinjer för intern kontroll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att riktlinjer för intern styrning och kontroll i Ale
kommun (KS0228/13), fastställd av kommunstyrelsen 2014-01-14 upphör att
gälla den 31 december 2021.
Kommunstyrelsen beslutar att reviderade riktlinjer för intern kontroll i Ale
kommun ska gälla från och med 2022-01-01 för alla nämnder och styrelser.
Kommunstyrelsen föreslår att 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.

Justerandes sign.
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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.
Vidare anser förvaltningen att de reviderade riktlinjerna är enklare att förstå,
tydligare och mer stringent än de tidigare gällande riktlinjerna.
Beslutsunderlag
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

34(55)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 134

Dnr KS.2021.253

Revidering av riktlinje för styrdokument
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta den reviderande riktlinjen för styrdokument från
och med 1 juli 2021.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen antog i mars 2020 en riktlinje för styrdokument (KS.2019.398).
Målsättningen med riktlinjen var att klargöra styrdokumentens syfte och innehåll
samt tydliggöra fastställande och publicering.
Det har framkommit ett behov av fler dokument för förvaltningens interna
behov, vilka fastställs av kommunchef eller sektorschef.
Förvaltningen föreslår av den anledningen att aktuell dokumentkategori utvecklas
genom att dokumenttyperna vägledning/anvisning tillkommer samt att ett
förtydligande görs avseende styrdokumentet handbok.
Genom att lägga till fler styrande dokument på förvaltningsnivå skapas bättre
förutsättningar för verksamheterna att vid framtagandet av styrdokument anpassa
syftet med dokumentet med beskrivande rubrik.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-02
Riktlinje för styrdokument - förslag på revidering
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Utvecklingsledare, kansliavdelningen
Registrator kommunstyrelsen

Justerandes sign.
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KS § 135

Dnr KS-HR.2021.272

Riktlinje för kompetensförsörjning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjen för kompetensförsörjning.
Sammanfattning
Riktlinjen har skrivits fram i syfte att tydliggöra kommunens målsättning gällande
hur både chefer, medarbetare och HR ska samverka i
kompetensförsörjningsarbetet. Den tydliggör kommunens definition av begreppet
kompetens och hur hela organisationen förväntas arbeta med
kompetensförsörjning.
Genom en tydlig riktlinje skapas förutsättning för att Ale nu och på sikt stärker
sitt arbetsgivarvarumärke och tydliggör vikten av att arbeta med frågan.
Den synliggör vikten av att arbeta med strategisk kompetensförsörjning.
Riktlinjen beskriver vidare att kommunen och respektive sektor regelbundet ska
arbeta med att upprätta och revidera en tydlig plan för kompetensförsörjning och
att denna ska göras med hänsyn till hela kompetensförsörjningscykeln vilket
innebär att arbeta med frågorna; attrahera, rekrytera, introducera, utveckla,
motivera och avveckla.
Varje verksamhet ska strategiskt arbeta och medverka till att:




Personalen väljer att arbeta kvar och rekommenderar andra att söka
arbete hos oss
Utveckla befintlig personal och arbetsprocesser
Nyrekryteringar, inklusive förmågan att tillvarata andra kompetenser
och andra grupper än de man normalt rekryterar

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-02
Riktlinje kompetensförsörjning
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Linnéa Eskilsson Almqvist, HR-specialist
För kännedom

Malin Olsson, HR-chef

Justerandes sign.
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KS § 136

Dnr KS-SOU.2021.151

Återrapportering av laddinfrastrukturprogram
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse laddinfrastrukturprogrammet återrapporterat
och avslutat.
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten
till försäljning av laddstolpar för att säkerställa långsiktig och ekonomiskt hållbar
drift då drivmedelsförsörjning inte är en del av det kommunala kärnuppdraget och
kommunal kompetens.
Sammanfattning
Ale kommun har ett laddinfrastrukturprogram med aktivitetsplan och
utbyggnadsplan för 2017-2019. Utbyggnadsplanen i programmet är delvis uppfyllt
och inga ytterligare medel finns i nuvarande investeringsbudget. Genom
programmet har kommunen byggt en snabbladdstation i Nödinge där man är
ensam ägare och en snabbladdstation i Älvängen som man äger tillsammans med
Ale El. Ale El har under 2020 sagt upp avtalet för gemensamt ägande av
snabbladdstationen i Älvängen. Kommunens kostnader för snabbladdstationerna
baserat på utfall 2020 är 80 000 för Nödingestationen och 48 000 för
Älvängenstationen (Kapitalkostnader är inkluderade).
Andra delar av programmet innebär ställningstaganden som inte kräver
investeringsmedel men som gynnar laddinfrastrukturen i kommunen, exempelvis
vad vi ska ställa för krav vid markanvisning. Tillgång och användandet av bland
annat elfordon och den laddinfrastruktur som elfordon kräver, är åtgärder för att
kunna minska klimatutsläpp och nå målen i Energi- och klimatstrategi 2030.
Laddinfrastrukturprogrammet berör publik laddning och hemmaladdning vid
bostäder.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-06
Slutrapport laddinfrastrukturprogram 2021
Laddstationer utfall 2020
Yrkande
Mikael Berglund (M) gör följande tilläggsyrkande:

Justerandes sign.
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Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till försäljning av laddstolpar för att
säkerställa långsiktig och ekonomiskt hållbar drift då drivmedelsförsörjning inte är en del av det
kommunala kärnuppdraget och kommunal kompetens.
Sune Rydén (KD) och Robert Jansson (SD) yrkar bifall till Mikael Berglunds (M)
yrkande.
Socialdemokraternas ledamöter och Vänsterpartiets ledamot yrkar avslag på
Mikael Berglunds (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och Vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget avslagsyrkande.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Koordinator hållbar mobilitet
För kännedom

Avdelningschef SOU

Justerandes sign.
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KS § 137

Dnr KS-HR.2021.110

Återrapportering av heltid som norm
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ett undantag gällande heltid som norm vid nya
tillsvidareanställningar ska finnas. Beslut tas av sektorchef i de nyanställningar det
är aktuellt (gäller ej för Kommunals avtalsområde).
Sammanfattning
Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Kommunal slöt i april 2016 ett
kollektivavtal för anställda inom välfärden med målet att heltid är norm inom
fem år.
För att möta framtidens behov av kompetensförsörjning samt för att vara en
attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare fattade
kommunstyrelsen 2018 ett beslut om att införa heltid som norm och att alla nya
tillsvidareanställningar från 1 april 2018 ska vara på heltid.
Införandet av heltid på befintliga anställningsavtal påbörjades i projektform inom
sektor socialtjänst eftersom det var där störst andel av deltidsarbetande
medarbetare fanns. När projektet avslutades genomfördes en utvärdering. En kort
summering av de viktigaste slutsatserna av heltidsprojektet var följande;


heltid som norm förutsätter ett arbetstidsavtal



erfarna medarbetare på resurspass istället för timanställda höjer kvaliteten



Intresset för att arbeta heltid har varit begränsat och synen på projektet
inte odelat positivt

2018 fick samtliga tillsvidareanställda medarbetare inom sektor socialtjänst
erbjudande om att teckna ett anställningsavtal på heltid med start från och med 1
november. Andelen deltidsanställda inom sektor socialtjänst minskade det året
med 29 %.
2020 fortsatte implementeringen av heltid som norm, inom kommunals
avtalsområde, då inom sektor service och sektor utbildning. Inom förskolan har
även förskollärarna fått samma erbjudande.


Andelen tillsvidareanställda, som arbetar heltid, har inom sektor
socialtjänst ökat med 21,69 procentenheter mellan 2017 och 2020. 2020
har 89 % av medarbetarna en heltidsanställning i sektor socialtjänst.

Justerandes sign.
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Andelen tillsvidareanställda, som arbetar heltid inom sektor service, har
ökat och är nu 93%.



Andelen tillsvidareanställda, som arbetar heltid inom förskolan, har ökat
och är nu 97%.

Införandet av heltid som norm har inneburit att kommunen har nått sitt mål
med 85 % heltidsanställda. Av de medarbetarna som fortsatt valt att ha en
deltidsanställning återfinns de allra flesta inom kommunals avtalsområde.
Några andra yrkeskategorier sticker dock ut i statistiken, bland annat lärare på
kulturskolan och modersmålslärare. Det är emellertid yrkeskategorier som
kräver en viss form av kompetens som kan vara svår att förena med andra
ämnen eller instrument. Att införa heltid som norm inom dessa
verksamhetsområden kan riskera att försvåra eller till och med omöjliggöra
rekryteringen och/eller minska verksamhetens utbud om fler behöver anställas
på heltid, vilket inte kommer målgrupperna till gagn.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-04-30
Slutrapport heltid som norm
Beslutet skickas till
För vidare hantering

HR-chef
Kommunchef
Samtliga nämnder
Samtliga sektorchefer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

40(55)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 138

Dnr KS.2020.523

Återrapportering av Aleförslag för perioden augusti
2019 till och med december 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att 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
Beslutet skickas till
För kännedom

Utvecklingsledare, kanslivadelningen
Kontaktcenterchef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 139

Dnr KS-SOU.2020.491

Remiss av landsbygdsprogram
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka landsbygdsprogrammet på remiss enligt
sändlista i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar att ställa följande fråga i remissen: "Föreningen är
välkommen att lämna synpunkter på förslaget till Landsbygdsprogram utifrån
programmets syfte".
Kommunstyrelsen beslutar att Equmeniakyrkan Guntorp och att Svenska kyrkan
Skepplanda-Hålanda församling läggs till i sändlistan för landsbygdsprogram.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har givit ett uppdrag att ta fram ett landsbygdsprogram för
att skapa en gemensam syn på landsbygdens förutsättningar och tillgångar. I
programmet ska näringslivets förutsättningar och betydelse visas tydligt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-06
Landsbygdsprogram 2021, förslag
Förslag på sändlista
Yrkande
Sune Rydén (KD) yrkar att Equmeniakyrkan Guntorp och att Svenska kyrkan
Skepplanda-Hålanda församling läggs till i sändlistan för landsbygdsprogram.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Utvecklingsledare, avdelningen för strategi- och uppföljning
För kännedom

Avdelningschef på strategi- och uppföljning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 140

Dnr KS.2020.459

Val av ny ledamot till kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Lena Orstadius (S) väljs till ny ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige entledigade 2021-05-17 § 137 Ann Lundgren (S) från
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.
Enligt allmän stadga 53 § upphör utan särskilt beslut ledamotens eller
ersättarens eventuella uppdrag i nämndens utskott samtidigt med uppdraget i
nämnden. Kommunstyrelsen ska därför besluta om en ny ersättare till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Yrkande
Ordförande Mikael Berglund (M) yrkar att Lena Orstadius (S) väljs till ny ledamot
i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att
kommunstyrelsen bslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunsekreterare
Utvecklingsledare, kansliavdelningen
HR-avdelningen
För kännedom

Lena Orstadius

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

43(55)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 141

Dnr KS-SOU.2020.440

Uppföljning gemensam verksamhet social hållbarhet
och folkhälsa 2017 - 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.
Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning av gemensam verksamhet social
hållbarhet och folkhälsa ska ske årligen.
Sammanfattning
Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och
sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Genom gemensamma
samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och Ale kommun skapas
förutsättningar för ett gemensamt och tvärsektoriellt arbete för att uppnå en god
folkhälsa.
Ale kommuns folkhälsoarbete har under åren 2017-2020 varit fokuserade på att
sprida kunskap, följa, bidra, uppmuntra och engagera i arbete som rör folkhälsa
och social hållbarhet; arbeta för att barn- och unga perspektivet uppmärksammas
och tas i beaktande i de olika sammanhang målgruppen berörs; stimulera till
samverkan och dialog; samt att utveckla arbete med tidiga samordnade insatser
och att de insatser som görs är systematiska. Aktiviteter och insatser har under
perioden skett på hälsofrämjande, förebyggande samt riktad nivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-11
Uppföljning av folkhälsa 2017-2020 Ale kommun
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Ale kommun för
perioden 2017 - 2020, KS.2015.382
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att uppföljning av gemensam verksamhet social
hållbarhet och folkhälsa ska ske årligen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Ordförande ställer propsition på Mikael Berglunds (M) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

44(55)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

Beslutet skickas till
För kännedom

Utvecklingsledare folkhälsa

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

45(55)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 142

Dnr KS.2021.282

Arvode i enlighet arvodesbestämmelserna, 3.1.3 9
stycket, avseende justering av arvode vid 40 procent
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att arvodet för Jessika Loftbring (C) avseende
uppdragen som politiskt sakkunnig och ordförande i servicenämnden ska utgå
med 27 960 kronor per månad från och med 2021-06-01.
Kommunstyrelsen beslutar att arvodet ska räknas upp årsvis i enlighet med
ordinarie förfarande.
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-17 förrättades val som innebär
att kommunstyrelsen behöver fatta beslut i fråga om arvode för den valda.
Beslutet som krävs avser det uppdrag med fast arvode till vilket Jessika Loftbring
(C) valdes samt det uppdrag som politiskt sakkunnig som hon innehar sedan
tidigare.
I arvodesbestämmelserna, 3.1.3 9 stycket, anges att kommunstyrelsen ska besluta i
fall som dessa, när uppdragen vart och ett för sig understiger 40 procent men där
den sammanlagda sysselsättningsgraden uppgår till 40 procent eller mer.
Bakgrunden till bestämmelsern har att göra med att vid 40 procent upphör rätten
till ersätting för förlorad arbetsförtjänst, vilket innebär att arvodet behöver sättas
till ett högre belopp än vad som annars hade varit fallet.
För Jessika Loftbrings (C) del innebär det ett arvode om 27 960 kr per månad.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-02
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun.
Yrkande
Mikael Berglund (M) och Monica Samuelsson (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Löneenheten
För kännedom

Envar vald
Kanslichef Erik Bergman
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 143

Dnr KS.2021.257

Delegeringsordning för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta ny delegeringsordning.
Kommunstyrelsen beslutar att A20 under Allmänna ärenden i
delegeringsordningen ska utgå i samband med att pandemilagen upphör.
Sammanfattning
En delegeringsordning är en sammanställning över till vem och i vilka ärenden
kommunstyrelsen delegerar rätten att fatta beslut. Syftet med en
delegeringsordning är att avlasta kommunstyrelsen i vissa rutinmässiga beslut
genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir då mer
effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.
Detta skapar även utrymme för mer behandling av principiellt viktiga ärenden och
ärenden av större vikt i nämnden. Delegering är en nödvändighet för att den
kommunala organisationen och förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt
sätt.
Nuvarande delegeringsordning antogs i december 2013 men har reviderats
regelbundet. På grund av interna organisationsförändringar har
delegeringsordningen behov av en allmän översyn. I och med att
delegeringsordningen reviderats och kompletterats flera gånger har förvaltningen
valt att nu ta ett helhetsgrepp och därför tagit fram ett förslag på en ny
delegeringsordning. Delegeringsordningen är dock inget statiskt dokument. Den
återspeglar det arbetssätt som kommunstyrelsen och sektorn hela tiden utvecklar i
syfte att optimera organisationen och effektivisera arbetet. Det innebär att
delegeringsordningen även fortsättningsvis kommer att ses över och vid behov
kommer det läggas fram förslag på justeringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-05-14
Nuvarande delegeringsordning, KS 2020-10-27 § 171
Delegeringsordning för kommunstyrelsen 2021-05-19
Jämförelse av förändringar i ny delegeringsordning
Yrkande
Mikael Berglund (M) yrkar att A20 under Allmänna ärenden i
delegeringsordningen ska utgå i samband med att pandemilagen upphör.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

48(55)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunjurist
Registrator kommunstyrelsen
För kännedom

Sektorsledning kommunstyrelsen
Förvaltningsledning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

49(55)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 144

Dnr KS.2021.286

Uppsägning av 1994 års avtal avseende
Medborgarhuset
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 1994 års avtal med Ale Folkets Husförening u.p.a.
ska sägas upp till upphörande.
Kommunstyrelsen delegerar till kommunchefen att säga upp avtalet.
Deltagande i beslut
Socialdemokraternas ledamöter och Vänsterapartiets ledamot deltar inte i
avgörandet i sakfrågan.
Sammanfattning
Mellan Ale kommun genom dess kommunstyrelse och Ale Folkets Husförening
u.p.a. gäller ett avtal om uthyrning av lokalerna i Medborgarhuset i Alafors.
Avtalet är daterat den 10 maj 1994. Avtalstiden löper nästa gång ut den 31
december 2022.
Utbildningsnämnden internhyr från servicenämnden Ledetskolan inklusive kök
och matsal i Medborgarhuset.
Kommunstyrelsen internhyr från servicenämnden övriga delar av
Medborgarhuset.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-02
Avtal 1994-05-10
Yrkande
Monica Samuelsson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att ärendet
återremitteras med uppdraget att få mer belyst de ekonomiska konsekvenserna
samt om sektor service har personella resurser att sköta denna verksamhet inom
idag befintlig verksamhet i sektorn.
Sven Engdahl (V) yrkar bifall till Monica Samuelssons (S) återremissyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition om ärendet ska återremitteras i enlighet med
Monica Samuelssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår
detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och Vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot
beslutet till förmån för Socialdemokraternas återremissyrkande.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunjurist
För kännedom

Ale Folkets Husförening u.p.a.
Sektorchef sektor kultur och fritid
Verksamhetschef verksamhet fastighet och IT

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 145

Dnr KS-SOU.2021.278

Lokalprogram för kommunens hus
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om ett fortsatt arbete med ett lokalprogram för ett
kommunens hus.
Sammanfattning
Eftersom förutsättningar för arbetet med ett kommunhus har förändrats får
kommunstyrelsen ta ställning till om arbetet ska fortlöpa. Om
kommunstyrelsen beslutar om ett fortsatt arbetet är nästa steg ett lokalprogram
som huvudsakligen kommer att innehålla:


Målbild och vision
Vad är visionen för kommunhuset, vilket intryck ska huset förmedla?



Lokalbehov
Hur ser sektorernas behov ut mer specifikt? Vilka tekniska lösningar
behövs? Finns det speciella krav som ska uppfyllas?



Lokal- och funktionsprogram
Beskriver ytor, kapacitet, funktioner, samarbete, flöden, säkerhet, mm.



Framtidens arbetssätt
Hur kommer vi att arbeta i framtiden? Digitalisering, innovation och
distansarbete.



Ekonomi och förvaltningsform
Hyra eller äga samt fastighetsekonomi.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-02
Kommunens hus, rapport.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Utvecklingsledare, strategi- och uppföljning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

52(55)

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 146

Dnr KS.2021.262

Yttrande till Göteborgregionens bristlista för
infrastruktur
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Trafikverket har efterfrågat underlag från regionerna avseende regeringsuppdrag
om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering inför
planperioden
2022 - 2033. Kommunerna i regionen ges möjlighet att göra inspel via GR, utifrån
brister i det nationella vägnätet.
Förvaltningen har den 23 april 2021 till GR spelat in behovet av
infrastrukturåtgärder på följande platser; väg 1978 Skepplandavägen, ny
älvförbindelse (finns beslut i KS-SOU.2021.26) ofullständig trafikplats vid
Alvhem/Lödöse, väg 1997, väg 1968 Alingsåsvägen, centrala Älvängen och
avsaknad av gång och cykelväg i Hålanda och Alafors. Inspelet är till den
förestående planrevideringen för nationell transportinfrastruktur 2022 – 2033.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtandet, 2021-06-02
Inspel till Göteborgsregionens bristlista för infrastruktur, bilaga 1 väg 1978
Skepplandavägen, bilaga 2a/b ny älvförbindelse
Bilaga 3 ofullständig trafikplats vid Alvhem/Lödöse
Bilaga 4 väg 1997
Bilaga 5 väg 1968 Alingsåsvägen
Bilaga 6 centrala Älvängen
Bilaga 7 och 8 avsaknad av gång och cykelväg i Hålanda och Alafors
Beslutet skickas till
För kännedom

Avdelningen för strategi- och uppföljning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 147

Dnr KS-EKO.2021.294

Begäran från samhällsbyggnadsnämnden avseende
omprioritering av investeringsbudget avseende medel
till Nödinge centrum
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsnämnden får lov att omdisponera
1 000 tkr från beslutad investeringsbudget för infrastrukturinvesteringar vid
exploatering till investeringsobjektet Nödinge Centrum.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden begär att få omfördela 1 000 tkr från
infrastrukturinvesteringar vid exploatering till investeringsobjektet Nödinge
Centrum. I fastställd budget för 2021 har kommunfullmäktige gett nämnderna
möjlighet att göra omdisponeringar upp till en miljon kronor inom sin totala
investeringsbudget 2022 efter godkännande av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-06-02
Delegationsbeslut samhällsbyggnadsnämndens ordförande 2021-05-27
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Budgetcontroller
För kännedom

Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 148

Dnr KS.2021.4

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstepersoner i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. Dessa
beslut redovisas till kommunstyrelsen.
Till kommunstyrelsen för sammanträdesdatum 2021-06-08 redovisas en lista på
delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-04-29 till och med 2021-06-02 och
en delegeringsbeslutslista för ärendegrupp HR- och organisation daterad 2021-0602.
Under dagens sammanträde har ett stickprov gjorts på två delegeringsbeslut ur
delegeringsbeslutslista 2021-04-29--2021-06-02.
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslutslista 2021-04-29--2021-06-02
Delegeringsbeslutslista HR- och organisation, daterad 2021-06-02

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2021-06-08

KS § 149

Dnr KS.2021.6

Redovisning av underättelser och beslut
Beslut
Kommunstyrelsen noterar redovisade underrättelser och beslut.
Sammanfattning
Protokoll från Bohus räddningstjänstförbund 2021-05-19

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

